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Koncert fortepianowy

W Pałacu Czeczów – 13 października br., odbył się koncert Janusza Kohuta – pianisty, kompozytora m.in. muzyki filmowej i teatralnej. Artysta otworzył słuchaczom świat brzmień dźwięków
fortepianu, prezentując zarówno utwory klasyczne we współczesnej odsłonie, jak i własne kompozycje. Muzyk w niekonwencjonalny sposób przedstawił licznie zgromadzonej publiczności,
jak pięknym i ciekawym instrumentem jest fortepian. Nie obyło się bez bisów, tym razem na ży(DK)
czenie melomanów pan Janusz zagrał dwa wybrane przez nich utwory. 		

„Wieczorna”
koszykówka

Trzy złota za oceanem
Wiesław Wróbel i Grzegorz Drewniany, siłacze trenujący w ramach Centrum
Sportowo-Widowiskowego w Kozach,
po raz kolejny zademonstrowali pełnię
swoich umiejętności. W październiku
duet z Kóz udał się na 10 dni do Stanów
Zjednoczonych, na mistrzostwa świata siłaczy. Pierwsze dni upłynęły na zwiedzaniu Chicago i okolic, następnie koziańscy
zawodnicy samochodem wyruszyli
w blisko 300-kilometrową trasę do
Peorii Illinois. Tam właśnie około
200 siłaczom z 12 krajów przyszło
stoczyć rywalizację o medale światowego czempionatu.
Utytułowani kozianie w elitarnym
gronie zaprezentowali wysoką formę, wypracowaną podczas treningów w siłowni CSW w Kozach. Na
terenie uniwersyteckiego campusu
wielu zawodników było doskonale dysponowanych. Ale to siłacze
z Kóz zgarnęli aż 3 medale złote.
Startujący w kategorii masters do
100 kg Wiesław Wróbel, sięgając
po 2 krążki najcenniejszego koloru,
ustanowił zarazem rekord świata
w trójboju siłowym, łącznie w konkurencjach wyciskania na ławeczce w pozycji leżącej, w przysiadzie
i tzw. martwym ciągu, podnosząc
przeszło 600 kilogramów. Występ

Boisko asfaltowe przy Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Kozach zostało wyposażone
w sztuczne oświetlenie. Miejsce, gdzie swój
wolny czas spędzają miłośnicy koszykówki,
ale także innych dyscyplin sportu stało się
bezpieczniejsze. Co warte podkreślenia, z
oświetlenia można korzystać samodzielnie
– włącznik lamp znajduje się na skrzynce
energetycznej obok boiska. Oświetlenie
działa od zmierzchu do godz. 22.00.

foto: arch. DK

Marcin Lasek

Mix rzeźby i malarstwa
W pałacowej pracowni plastycznej powstają rybki, motyle, serwetniki i inne przedmioty. Są to dzieła dzieci, które przychodzą na warsztaty ceramiczne do biblioteki. Zabawy z ceramiką są doskonałym połączeniem rzeźby i malarstwa, które przynoszą zaskakujące rezultaty. Pod czujnym okiem
instruktora uczestnicy poznają tajniki wykonywania i zdobienia prac ceramicznych.
(gbp)

Grzegorza Drewnianego za oceanem
przyniósł pierwsze indywidualnie złoto
w trójboju siłowym do 90 kg oraz brąz
w wyciskaniu sztangi leżąc.
– Grzesiu dopinguje mnie do ciągłego trenowania z pełnym zaangażowaniem. Fajnie, że nam obu przynosi to korzyści – cieszy się Wiesław Wróbel. – Te osiągnięcia
nie byłyby możliwe bez wsparcia ze strony

wydarzenia

rodzin i wszystkich sympatyków sportów
siłowych – dopowiada znakomity siłacz.
Duet zawodników startujących pod szyldem CSW Kozy zakończył tym samym
sezon startowy, wobec odwołania planowanej pierwotnie na Słowacji rywalizacji
o Puchar Świata.
(MA)

foto: ARC

wydarzenia

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
foto: MS

foto: GBP

W DNIU 25 PAŹDIERNIKA 2015 R.

Po kilku miesiącach prac zakończyła się gruntowna przebudowa ulicy Kęckiej. Przypomnijmy, że inwestycja realizowana była na
2-kilometrowym odcinku – od ronda kpt. Kunickiego do granicy z gminą Kęty. Co zmieniło się na tej ważnej dla mieszkańców arterii?
Przede wszystkim zadbano o bezpieczeństwo pieszych, którzy korzystać mogą
z nowego chodnika na całej długości jezdni. Wybudowano nowe zatoki autobusowe,
przejścia dla pieszych, wybrukowano dojazdy do posesji. W ramach prac wykonano
również nową kanalizację deszczową. UdoNr 11 - listopad 2015

godnienia zapewniono kierowcom, którzy
korzystają z szerszej niż dotychczas jezdni.
Droga wzbogacona została ponadto o znaki
poziome, które wytyczają dwa pasy ruchu.
Inwestycję zrealizowano z pomocą dofinansowania uzyskanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
– Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
które pokryło połowę kosztów kwalifikowalnych. Pozostałą część w równej mierze
sfinansowała gmina Kozy i Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.
(MS)

2

foto: MS

Udana inwestycja

W dniu 25 października 2015 r. odbyły się
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
W gminie Kozy uprawnionych do głosowania było 9983 wyborców, natomiast
w głosowaniu wzięły udział 5993 osoby.
Frekwencja wyborcza w gminie Kozy osiągnęła 60%, ogólnokrajowa frekwencja wyborcza wyniosła 50,92%.
Wójt Gminy Kozy oraz Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej
dziękują wszystkim członkom Obwodowych Komisji Wyborczych w Kozach za
sprawne i rzetelne przeprowadzenie głosowania w dniu 25 października 2015 r. oraz
wszystkim mieszkańcom gminy za liczny
udział w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyborach do Sejmu RP mieszkańcy Gminy Kozy oddali głosy na poszczególne listy komitetów wyborczych w następujący sposób:
1. Lista nr 1 KW Prawo i Sprawiedliwość

- 43 % głosów

2. Lista nr 2 KW Platforma Obywatelska RP			

- 22 % głosów

3. Lista nr 8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru		

- 9,7 % głosów

4. Lista nr 7 KWW „Kukiz’15” 				

- 8,5 % głosów

5. Lista nr 6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

- 5 % głosów

6. Lista nr 4 Komitet Wyborczy KORWiN - KW KORWiN		

- 4,3 % głosów

7. Lista nr 3 Komitet Wyborczy Partia Razem- KW Razem

- 3,9 % głosów

8. Lista nr 5 Komitet Wyborczy PSL 			

- 2,4 % głosów

W wyborach do Senatu RP mieszkańcy Gminy Kozy oddali głosy na poszczególnych kandydatów w następujący sposób:
1. Kamiński Andrzej – KW Prawo i Sprawiedliwość			

- 48 % głosów

2. Muchacki Rafał Klemens – KW Platforma Obywatelska RP		

- 40 % głosów

3. Wójcik Ryszard Tadeusz – Komitet Wyborczy PSL			

- 12 % głosów

Monika Olma Pełnomocnik Okręgowej Komisji w Bielsku-Białej
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Angielski dla seniorów

Gminna Biblioteka Publiczna ogłasza nabór na
kursy języka angielskiego dla seniorów. Zajęcia
odbywać się będą w bibliotece w małych, kilkuosobowych grupach. Proponowane są dwa spotkania w tygodniu, po 1 godzinie i 15 minut dla
każdej z powstałych grup. Godziny lekcyjne
dostosowane zostaną do oczekiwań chętnych.
Kursy prowadzone będą metodą przyswaja-

nia prostych scenek sytuacyjnych i dialogów,
a poziom nauczania będzie przystosowany
do umiejętności kursantów. Ilość miejsc nieograniczona.
Zapisy przyjmowane są telefonicznie
33 817 41 09 w godzinach pracy biblioteki,
tj. 9.00-18.00, w soboty od 8.00-12.00. Nauka jest bezpłatna. 			
(gbp)

Konkurs szopek
Tradycyjnie w naszej miejscowości w okresie
przedświątecznym zaplanowano konkurs szopek, którego organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy.
To już 15. edycja tych zmagań, która z roku na
rok cieszy się niesłabnącą popularnością.
W tegorocznej odsłonie prace oceniane będą
w trzech kategoriach: do 10 lat, od 11 do 15
lat i powyżej 15 lat. Co istotne, uczestnicy
mogą przygotować swój projekt według własnego pomysłu, bowiem technika wykonania
szopki jest dowolna. Prace przyjmowane będą

w dniach 14-18 grudnia br. w Domu Kultury
w Kozach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
dwa dni po upływie terminu składania prac (20
grudnia br., godz. 15.00 – Dom Kultury).
Autorzy najlepszych propozycji w każdej kategorii
wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy
uczestnicy uhonorowani zostaną okolicznościowymi dyplomami. – Prosimy o czytelne podpisanie prac oraz podanie wieku autora. Do udziału
w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców
– mówią organizatorzy.

Spotkanie
z mieszkańcami

Na spotkaniu będzie można zapoznać się
z aktualnymi działaniami samorządu gminy, zgłosić swoje uwagi bądź pomysły dotyczące spraw społecznych, a także uzyskać
odpowiedzi na zgłaszane pytania związane
z życiem społeczności koziańskiej.
W spotkaniu, z ramienia samorządu
gminy, wezmą udział Wójt Gminy Kozy
wraz z kierownictwem Urzędu oraz Radni Gminy Kozy.
Serdecznie zapraszamy!

(MS)

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy, w dwie pierwsze soboty grudnia, w wyznaczonych
miejscach, po raz ostatni w tym roku odbędą się zbiórki odpadów niebezpiecznych:
•
5 grudnia w godz. 8.00-11.00 – ul. Krańcowa (parking przy Kościele),
•
5 grudnia w godz. 12.00-15.00 – ul. Lipowa (obok placu zabaw),
•
12 grudnia w godz. 8.00-13.00 – ul. Krakowska/Gaje (zatoczka autobusowa obok stacji LUKOIL).
Przypominamy, że do odpadów niebezpiecznych zaliczamy: pojemniki po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin, żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory, elektrośmieci – czyli zużyty drobny sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy.
Prosimy mieszkańców o dostarczanie odpadów do wyżej wskazanych miejsc tylko w wyznaczonych godzinach. Odpady pochodzące
z działalności gospodarczej nie będą odebrane.									
(UG)

X Sesja Rady Gminy Kozy – 27 października 2015 r.
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osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach. Uchwała
znajduje się stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
3. uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów – od 2016 r.
mieszkańcy gminy Kozy nie będą
płacili opłaty od posiadania psa;
4. określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości – w uchwale określono stawki podatku od nieruchomości
na 2016 r., które znajdują się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej;
5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych –
w uchwale określono stawki podatku
na 2016 r., które znajdują się na stro4

O porządku w gminie

W środę, 2 grudnia 2015 r. o godz.
18:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach odbędzie się spotkanie
przedstawicieli samorządu gminy Kozy
z mieszkańcami.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Radni podjęli 7 uchwał w sprawie :
1. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kozy i Gminą
Wilamowice w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej
budynków zlokalizowanych przy ul.
Turystycznej;
2. opłaty targowej – zgodnie z art.
15 ust. 1 ustawy o opłatach lokalnych uprawnieniem Rady Gminy
jest wprowadzenie opłaty targowej,
w związku z tym od 1 stycznia 2016 r.
opłata targowa staje się opłatą fakultatywną, a nie obligatoryjną. Opłata
ta jest pobierana od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających

Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

nie Biuletynu Informacji Publicznej;
6. zmiany uchwały nr II/9/14 Rady
Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r.
Uchwała Budżetowa na 2015 rok
Gminy Kozy;
7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 20152025;
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach
Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom
do wiadomości poprzez umieszczenie na
stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl
lub http://bip.kozy.pl, ponadto uchwały
Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy. 		
(Biuro RG)

foto: Marcin Nikiel

gmina

- Rodzice dzieci skarżą się, że w parku spotykają psie odchody, które ograniczają zabawy ich pociech. Co robić, by nie narażać
dzieci na te przykre niespodzianki?
- Park jest atrakcyjnym miejscem do rekreacji.
Obserwujemy, że mieszkańcy chętnie wybierają
je na jesienne spacery. Na terenie parku przebywają i bawią się również dzieci z okolicznych
przedszkoli. By wszyscy mogli w równym stopniu korzystać z piękna natury, musimy wspólnie
zadbać o porządek. O tym powinni pamiętać
szczególnie właściciele czworonogów, którzy
równie często spacerują ze swoimi pupilami.
Posiadanie psa niesie ze sobą obowiązek sprzątania po nim. Sprzątanie nie powinno być czymś
wstydliwym czy krępującym, powinno być czynnością rutynową, która nikogo nie zaskakuje
i nie zadziwia. Trzeba pamiętać, że w odchodach
zwierzęcych znajdują się liczne pasożyty i bakterie, które podczas bezpośredniego kontaktu
z człowiekiem (a zwłaszcza z dzieckiem) mogą
wywołać groźne schorzenia i infekcje, takie jak
toksokaroza i toksoplazmoza.
W maju 2014 r. w parku zostały zamontowane
pojemniki na psie odchody wraz z torebkami
ze specjalnego papieru i kartonową łopatką,
wszystko po to, by ułatwić właścicielom psów
możliwość posprzątania po swoich pupilach.
Jednocześnie informujemy, że teren parku jest
monitorowany i łatwo można zidentyfikować
osoby, które nie sprzątają psich odchodów.
Gmina zadbała więc o utrzymanie porządku
w parku. Czy park będzie miejscem schludnym
i czystym zależy w dużym stopniu od samych
mieszkańców, ich kultury osobistej. Jeśli wszyscy
będziemy o niego dbać, to na długo pozostanie
naszym ulubionym miejscem.
- Jesteśmy w sezonie grzewczym i po-

wraca problem palenia w piecach. Na
nas spoczywa obowiązek dbania o czyste powietrze, którym wszyscy oddychamy, przypomnijmy o czym powinniśmy szczególnie pamiętać?
- Ogrzewajmy nasze domy paliwem do tego
przystosowanym. W piecu domowym można
spalać tylko: węgiel, koks, drewno, trociny, wióry
pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, odpady z
kory i korka, papier i tekturę oraz karton. W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych art. butelek typu
PET, worków foliowych a także opakowań
wielomateriałowych art. po sokach, mleku oraz
odpadów z gumy, lakierowanego drewna czy
mebli. Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych.
Powoduje odkładanie się tzw. „mokrej sadzy”
w kominach, a to może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu.
Jak co roku o tej porze, apelujemy o rozsądek w sprawie spalania śmieci w paleniskach
domowych i w przydomowych ogrodach.
O tym, z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się
spalanie odpadów poza instalacjami przeznaczonymi na ten cel pisaliśmy już wielokrotnie.
Pamiętajmy, że w wyniku reakcji chemicznych
powstających podczas spalania śmieci uwalnia
się do środowiska wiele szkodliwych substancji,
które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez nas i naszych najbliższych. Szczególnie narażeni są ludzie starsi
i dzieci. Substancje z powietrza kumulują się
w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne, czego następstwem mogą być
groźne choroby, np. nowotwory.
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Przypominamy również mieszkańcom, że w przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania
odpadów w instalacji do tego nieprzeznaczonej
podejmowane są sankcje karne wynikające z art.
191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy
następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Zbliża się termin składania deklaracji
opłaty za odpady komunalne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, przypomnijmy
więc, kto powinien je złożyć.
- Właściciele domków letniskowych i innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązani są do
wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuciła
na gminy obowiązek ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, działki
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W gminie
Kozy wprowadzono ryczałtową stawkę opłaty
w wysokości 72,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz
86,40 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ryczałtowa stawka
opłaty ustalona została na podstawie średniej
ilości odpadów powstających na nieruchomościach położonych na terenie gminy Kozy, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez
część roku. Wprowadzenie rocznej ryczałtowej
stawki opłaty wiąże się z koniecznością złożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
wspomnianych nieruchomości. W przypadku
niezłożenia deklaracji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie
określona w drodze decyzji. Deklaracje należy
złożyć w tutejszym Urzędzie Gminy lub wysłać
na adres: Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4,
43-340 Kozy, do dnia 30 listopada 2015 r.
Informujemy również, że tak jak do tej pory,
z ww. nieruchomości odbierane będą tylko odpady suche, mokre lub zmieszane, zgodnie z harmonogramem przez cały rok, bez konieczności
określania pojemności i ilości oddawanych pojemników oraz zaznaczania miesięcy, w których
odpady miałyby zostać odebrane.
(RED)
Koziańskie Wiadomości
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Rok szkolny w koziańskim Liceum ma swoisty
rytm, w którym zauważyć
można nakładanie się na
siebie tego, co „wczorajsze” i „bieżącej chwili”.
Podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych
(14 października br.)
nowy rocznik uczniów
po raz pierwszy chóralnie zaśpiewał „Toleran- Ślubowanie klas pierwszych
cję” S. Sojki, nieoficjalny
hymn szkoły zaproponowany przez początko- nomii. Ruszyło szkolne miniprzedsiębiorstwo
we roczniki.
„Vitaminka” prowadzące sklepik ze zdrową
Co wydarzyło się w szkole w październiku? - żywnością (zespół część zysków zadeklarował
Spokojnie i rytmicznie realizowaliśmy projekty się przekazać na akcję wspierania hospicjum
rozwijające zainteresowania uczniów. Był wy- w Bielsku-Białej „Pola Nadziei” ) – informują
jazd na lekcje do Planetarium w Chorzowie. przedstawiciele ogólniaka.
Uczniowie wzięli udział na ATH w Bielsku- Nie zabrakło także akcentów sportowych.
Białej w wykładzie popularyzatora kosmologii Uroczystością, która co roku zamyka stary
dra St. Bajtlika „O nieskończoności”. Obejrzeli i otwiera nowy rok sportowy była inauguraw Kinie Helios „Pileckiego”, a wcześniej „Kar- cja sportowego roku szkolnego w powiecie
balę”. Najliczniejsza od lat grupa członków bielskim. Zaproszane są na nią tylko te szkoły,
Klubu Europejskiego „Brukselka” spędziła noc które po całorocznej rywalizacji w wielu dysfilmową na naszym licealnym „strychu” wysłu- cyplinach sportowych „stanęły na pudle”. Kochawszy wcześniej wykładu filmoznawcy Mar- ziańska placówka w powiatowej „Licealiadzie”
ka Małeckiego. Również w październiku były zajęła 2. miejsce, odbierając z rąk starosty bieleliminacje olimpiad o zdrowiu psychicznym skiego – Andrzeja Płonki, okazały puchar.
człowieka, z wiedzy o społeczeństwie, z eko(red)

Emocje przy szachownicach

foto: arch. GIM

Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach: Wiktoria Koza, Ewa Wojtyczka, Natalia Chocholska oraz Bogdan Kornijczuk, Szymon Mikulski, Michał Szymik i Łukasz Wolański zaprezentowali się w pierwszym turnieju Powiatowej Ligi Szachowej, który odbył
się w piątek (23 października br.) w Domu Kultury w Porąbce. W zawodach brała udział
w sumie ponad setka uczestników, w kategorii gimnazjów rywalizowało blisko dwudziestu.
Szczególnie dobrze na szachownicy radził sobie Szymon Mikulski, który po siedmiu rozegranych w Porąbce rundach został liderem klasyfikacji gimnazjalistów. Uczeń koziańskiego
gimnazjum wygrał sześć pojedynków, przegrał tylko jeden. Na stronie 12 relacjonujemy
szerzej również drugi z turniejów, który przeprowadzono w Kozach. W sumie zaplanowano
cztery takie turnieje, a ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w grudniu br.
Wojciech Małysz/red

Lekcja z robotami
Uczniowie obu klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach uczestniczyli
w niecodziennej lekcji informatyki. Dzięki warsztatom pt. „Link do przyszłości.
Zaprogramuj swoją karierę”, zorganizowanym 20 października br., szóstoklasiści
zaprogramowali i sterowali robotami.
Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Rozwoju SpoNr 11 - listopad 2015

łeczeństwa Informacyjnego (FRSI).
W czasie warsztatów, prowadzonych
przez profesjonalistę Urszulę Kluz-Knopek, dzieci rozmawiały o tym, czym jest
kodowanie, stworzyły pierwsze aplikacje
oraz rozegrały wyścigi w labiryncie własnoręcznie zaprogramowanymi robotami. Celem warsztatów było zainteresowanie młodych osób nauką kodowania
6

i pokazanie, że jest to nie tylko przyszłościowa umiejętność, ale też
źródło radości i satysfakcji.
Zajęcia zostały przyjęte
przez uczniów bardzo entuzjastycznie, było sporo
emocji i zadowolenia.
Bożena Dyczkowska

W Dniu Komisji Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr
1 dostąpili zaszczytu uroczystego pasowania
na uczniów. Miejscem uroczystości był Dom
Kultury, a impreza rozpoczęła się staropolskim
tańcem – polonezem. Wystrojone pierwszaki
zaprezentowały program artystyczny. Punktem kulminacyjnym tego dnia było złożenie
ślubowania i pasowanie na ucznia. Ceremonii
tej dokonał dyrektor szkoły Tomasz Pająk, kładąc wielki ołówek na ramieniu każdego ucznia.
Każdy pierwszoklasista z powagą przyjął legitymację szkolną, a z wielką radością okazałą
tytę, która wypełniona była po brzegi słodkościami i drobiazgami. Nowym uczniom złożono życzenia wytrwałości, ochoty do nauki
i odwagi w podejmowaniu codziennych obowiązków szkolnych.
Aneta Paszek/RED

foto: SP1

W Centrum Sportowo-Widowiskowym
w Kozach – 14 października br., odbyły się
uroczyste gimnazjalne obchody Dnia Edukacji Narodowej, w których udział wzięli
uczniowie i nauczyciele.
Dyrektor Marcin Lasek złożył wszystkim zgromadzonym życzenia wielu sukcesów na polu
zawodowym i prywatnym. Złożył także podziękowania pracownikom oświaty za dotychczas wykonywaną pracę. Podczas uroczystości
klasy pierwsze złożyły ślubowanie:
„My, uczniowie klas pierwszych gimnazjum, uroczyście ślubujemy: dbać o dobre
imię Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach i godnie je reprezentować; szanować
i kultywować tradycje naszej szkoły; rozwijać swoje pasje i ciekawość świata; starać się
osiągać jak najlepsze wyniki w nauce; dbać
o porządek i bezpieczeństwo w szkole;
z szacunkiem i kulturą zwracać się do nauczycieli, pracowników obsługi szkoły oraz
do koleżanek i kolegów.”
Ślubowanie zakończyło część oficjalną
i rozpoczął się program artystyczny. Program przygotowali uczniowie klasy 2b przy
udziale szkolnych artystów.
(Beata Mąka)

Pasowanie pierwszoklasistów

Aktywny październik

foto: LO

Gimnazjalna
akademia

edukacja

Uroczyste pasowanie
Dzień 30 października 2015 roku był bardzo
ważnym dniem dla uczniów najmłodszych
klas, którzy w uroczysty sposób zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej nr
2 im. Stanisława Staszica w Kozach.
Od samego rana w szkole panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klas pierwszych, w strojach galowych, w kolorowych biretach na głowach, w otoczeniu
pięknej dekoracji auli szkolnej, złożyli
swoje uroczyste ślubowanie. Pani dyrektor powitała gorąco rodziców, krewnych,
nauczycieli, uczniów, a szczególnie serdecznie klasy pierwsze. Ten dzień należał

do najmłodszych, którzy błysnęli talentem. Z wielkim przejęciem recytowali
wiersze, śpiewali piosenki, grali na instrumentach perkusyjnych, odpowiadali na
zadawane pytania.
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła im sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.
Najważniejszym momentem było oczywiście pasowanie na uczniów. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem
sztandarowym, uczniowie klas pierwszych
złożyli ślubowanie. Pani dyrektor dokonała

Uczniowie pod Tatrami
Część uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
w Kozach uczestniczyła w jednodniowej
wycieczce do Zakopanego, którą zorganizowało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.
Stolicę polskich Tatr podopieczni „dwójki” odwiedzili w niedzielę 18 października br. Podczas pobytu gościli w Tatrzańskim Parku Narodowym, każdy z uczniów
otrzymał książeczkę z zadaniami, rebusami
i krzyżówkami do rozwiązania. Książeczka
ta była podstawą do późniejszego „zaliczenia” i przystąpienia do przysięgi. Z Zazadni
uczniowie ruszyli krętą i stromą ścieżką ku
Rusinowej Polanie. Na trasie znalazła się
śliczna, drewniana kapliczka Matki Boskiej
Jaworzańskiej Królowej Tatr. Można tam
było odpocząć, pomodlić się oraz napić
ciepłej herbaty. Na skale obok kaplicy wi-

siały tabliczki z nazwiskami i historią osób,
które zginęły w górach. Następny postój
to Rusinowa Polana, gdzie wykonano kilka
grupowych fotek, a uczestnicy mogli spróbować przepysznych oscypków i maślanki.
Uczniowie mieli również okazję obejrzeć
z bliska skocznię narciarską, na której Kamil
Stoch w 2015 roku pobił rekord długości
skoku 141 m.
Na dzieci z Kóz czekały także pamiątki i zwiedzanie „tajemniczego ogrodu”
w Centrum Edukacji Przyrodniczej. Tam
też otrzymując pamiątkowe medale złożyli
przysięgę, że będą Przyjaciółmi TPN. Niektórzy z nich uczynili to już po raz trzeci,
wcześniej w Ojcowskim i w Babiogórskim
Parku Narodowym.
(RED)
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symbolicznego pasowania na ucznia wielkim piórem, co wzbudziło w najmłodszych
największe zainteresowanie. Uczniowie
otrzymali legitymacje szkolne, pamiątkowe
dyplomy. Był też czas na zdjęcia grupowe
i indywidualne. Po oficjalnej części, już
pełnoprawni uczniowie szkoły, z rodzicami i wychowawczyniami, udali się do sal
lekcyjnych, w których czekała niespodzianka: rogi obfitości oraz słodki poczęstunek.
Ten dzień bez wątpienia na długo zostanie
„pierwszakom” w pamięci.
Agata Fiałkowska, Barbara Jasińska,
Agnieszka Gabryś

Szyndzielnia
zdobyta
Członkowie SKKT-PTTK Groniczki
(uczniowie, nauczyciele i sympatycy),
działającego przy SP1 w Kozach, wyruszyli
na kolejną wycieczkę górską. Tym razem
– w ramach Rajdu Pracowników Oświaty,
organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – uczestnicy zdobyli
Szyndzielnię (1001 m n.p.m.). Obejrzeli
piękne krajobrazy roztaczające się z wieży
widokowej oraz odwiedzili schronisko.
Po zejściu do zapory w Wapienicy wszyscy zostali przewiezieni ciuchcią beskidzką do amfiteatru w Jaworzu, gdzie
czekał poczęstunek, konkursy z nagrodami i inne atrakcje.
(SP1)
Koziańskie Wiadomości

Harcerskie wieści
się na grobach w przededniu święta zmarłych.
Harcerskie warty
Harcerze i zuchowie z 3 GZ „Wesoła Gromada” – 1 listopada br., pełnili honorowe
warty przy grobach na cmentarzu i tablicach pamiątkowych. – Pełniliśmy warty
również przy mogiłach tych osób, z którymi
harcerze zetknęli się w swoim życiu harcerskim. Uczymy się odpowiedniej postawy
podczas wart, a także uroczystych ich zmianach – mówi Alicja Jurzak, drużynowa 37
DH „Błękitna Drużyna”. W zadaniu wzięło
udział ponad 50 osób.
Święto Niepodległości
Wart w wykonaniu harcerzy nie mogło zabraknąć również podczas obchodów Święta Niepodległości, które honorowo przy
Tablicach Pamiątkowych trzymali wspól-

nie z zuchami z 3 GZ „Wesoła Gromada”.
Dzieci wzięły ponadto udział w uroczystej
mszy św. za Ojczyznę, z ochotą przywdziały
również stroje sportowe. Tradycyjnie już
w naszej Gminie odbył się bowiem Bieg
Niepodległości.
Czekoladowe życzenia
3 grudnia drużyna 37 DH po raz piętnasty
rozpocznie zadanie „Czekoladowe Życzenia” – polega na zbieraniu czekolad, które następnie z życzeniami świątecznymi
trafią do podopiecznych Domu Dziecka
z Bielska-Białej i ludzi samotnych i chorych
z Kóz. Akcja prowadzona będzie w koziańskich szkołach i podczas harcerskiej wigilii
(18 grudnia br.). Co warte podkreślenia,
do „czekoladowych życzeń” przyłączyć się
(red)
może każdy. 			

Małgorzata Kubień - 1. miejsce

Łukasz Pater - 1. miejsce

Harcerze 37 DH „Błękitna Drużyna”
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Julia Rodak - 2. miejsce

Jubileuszowe recytacje
W Pałacu Czeczów odbył się jubileuszowy, XX Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej dla dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym. 4 listopada br. jury w składzie:
Halina Kubisz Muła (przewodnicząca),
Maria Furch, Kuba Abrahamowicz – wysłuchało prezentacji 30 uczestników. Komu
przyznano nagrody i wyróżnienia?
I kategoria wiekowa (A):
I miejsce – Marcin Adamski
II miejsce – Jarosław Olma
III miejsce – Patrycja Kowalska

foto: PP

no zbiórkę darów dla zwierząt z bielskiego spisie przedszkola.
schroniska oraz zbiórkę kasztanów i żołędzi Kolejne miesiące zapowiadają się dla najdla zwierząt leśnych. Czterolatki wzięły młodszych równie ciekawie i atrakcyjnie
udział w zajęciach warsztatowych prowa- – przedszkolaki będą miały wiele okazji, by
dzonych przez leśników, podczas których rozwijać swoje umiejętności, odkrywać zaoglądały paśniki, sadziły drzewa i dokarmia- interesowania i poszerzać wiedzę o otaczającym nas świecie.			
ły leśne zwierzęta.
(PP)
Zorganizowano
pierwszy konkurs
dla dzieci i rodziców
pt. „Kochane dzieci
mamy – zdrowy jadłospis układamy”.
Jak zawsze rodzice
i dzieci stanęli na
wysokości zadania
i wykonali wspaniałe prace konkursowe, a najciekawsze
Maraton Przedszkolaków odbył się na boisku ze sztuczną napropozycje
dań Iwierzchnią
przy CS-W.
znajdą się w jadło-

Album złożony z konkursowych prac
obejrzeć można na profilu Koła PTT
w Kozach w portalu społecznościowym
Facebook. Jakich fotografii możemy się
spodziewać? To m.in. górskie krajobrazy, nadmorskie pejzaże, zachody słońca, przedmioty, zwierzęta, rośliny czy
oryginalne miejsca. Spośród tych zdjęć
wyłoniono najciekawsze i 5 listopada
br. wręczono nagrody. Nagrodę publiczności otrzymała Joanna Lapczyk (117
głosów), a wyróżnienie Grażyna Ochenkowska. Pierwsze miejsce przypadło ex
aequo – Małgorzacie Kubień i Łukaszowi Paterowi, 2-gą lokatę zajęła Julia Rodak, a trzecią Joanna Lapczyk.

(MZ/RED)

Maraton Przedszkolaków
Październik w Przedszkolu Publicznym w Kozach obfitował w różne wydarzenia i imprezy,
zarówno te wpływające na stan ducha, jak
i te kształtujące tężyznę fizyczną. Za najważniejszą uroczystość uznać należy „Pasowanie
na przedszkolaka”. Atmosfera tego dnia była
podniosła i uroczysta, a adepci na przedszkolaków w pięknych strojach zaprezentowali
swoje pierwsze programy artystyczne.
W minionym miesiącu odbył się I Maraton
Przedszkolaków, w którym udział wzięły
najstarsze grupy, a każdy z przedszkolaków
w świetnym stylu przebiegł trasę 150 m. Była
również wycieczka do Jednostki Wojskowej w Bielsku-Białej, gdzie najmłodsi mogli
zwiedzić jednostkę i zapoznać się z pracą żołnierzy. W przedszkolu pojawili się specjalni
goście: policjant i pszczelarz, którzy poprowadzili dla dzieci zajęcia warsztatowe.
Nie zabrakło także akcji społecznych i charytatywnych. W przedszkolu zorganizowa-

Po raz kolejny już odbył się w naszej
miejscowości konkurs „Kadry z wakacyjnych podróży”. Coroczne zmagania
miłośników fotografii, to okazja do zaprezentowania ciekawych epizodów
związanych z wakacyjnymi wojażami, jak
również możliwość podzielenia się pozytywnymi wspomnieniami z szerszą publicznością. W tegorocznej edycji wzięło
udział 33 uczestników, którzy przedstawili 93 zdjęcia.

Nagrody w konkursie ufundowane zostały
przez Dom Kultury w Kozach i Koło PTT
Kozy.

foto: 37 DH

Egzamin krótkofalarski
Harcerz 37 DH – Maciej Pasierbski, w październiku zdał egzamin krótkofalarski na
świadectwo klasy C w delegaturze UKE
w Siemianowicach Śląskich. Egzamin składał się z części pisemnej i ustnej i obejmował tematykę: „Przepisy i procedury
operatorskie”, typową łączność radiową,
literowanie foniczne podczas łączności, raportowanie, kod Q oraz o znajomość slangu
amatorskiego. Co warte podkreślenia, jest
najmłodszym krótkofalowcem w Kozach.
Nocne biegi
Po raz drugi koziańscy druhowie – Martyna
Sporysz, Mateusz Sporysz, Maciej Pasierbski, Michał Honkisz, Wiktor Chrapkowicz
– brali udział w biegach na orientacje „Bielsko-Biała nocą”. Podczas zmagań, zawodnicy otrzymują specjalną mapę, która pomóc
ma w dotarciu do celu. Odbyły się dwa etapy, w których udział wzięło 208 osób. Koziańscy harcerze po raz kolejny uplasowali
się w czołówce klasyfikacji.
Płomyk Pamięci
Od 2010 roku harcerze z Kóz wykonują
zadanie Chorągwi Śląskiej ZHP „Płomyki Pamięci”. Zebrano informacje o ponad 25 nieżyjących harcerzach i instruktorach, na których grobach zapłonęły znicze
z hasłem „Pamiętamy – Czuwaj”. Znicze
zapalono również na grobach osób zasłużonych dla Kóz, a także przy tablicach upamiętniających ofiary I i II Wojny Światowej.
Harcerze z „Płomykiem Pamięci” pojawili

Kadry z wakacyjnych podróży

pasje

II kategoria wiekowa (B):
I miejsce – Agata Goliasz
II miejsce – Natalia Bednarczyk
III miejsce – Natalia Kołodziejczyk

III miejsce – Dominik Czaderna
III kategoria wiekowa (C):
I miejsce – Anna Polańska
II miejsce – Szymon Tomiczek
III miejsce – Wiktoria Surma
IV kategoria wiekowa (D):
I miejsce – Arletta Klęka
II miejsce – Krzysztof Lorek
III miejsce – Emilia Spyrka
V kategoria (E) – OPEN:
I miejsce – Kamila Susek
II miejsce – Stanisław Łopadczak

foto: Andrzej Hałat
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wydarzenia

wydarzenia

Wieczór wspomnieniowy z biskupem

We wtorek, 3 listopada br., gościem biblioteki był ks. prof. Roman Pindel, biskup ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.
Przyjechał na spotkanie wspomnieniowe z wiernymi, których
spotkał w Kozach na początku swojej drogi kapłańskiej, w latach 1983-1985. Podczas wieczoru wątki religijne splatały się
z osobistymi wspomnieniami ludzi, którzy 30 lat temu tworzyli
grupę synodalną, teatralną, oazę rodzin, uczestniczyli w życiu
duchowym parafii. Zapamiętane przez księdza biskupa zdarzenia, ludzie, sytuacje uzupełniali mieszkańcy opowieściami
o swoich osobistych przeżyciach. Wspominano wycieczki,

pielgrzymki, wspólne mecze siatkówki, msze przy kapliczkach,
kazania, które pamięta się przez całe życie. Wieczór pokazał,
jak wiele dobrych wspomnień zostawił po sobie ksiądz biskup
w sercach i pamięci kozian, wówczas wikariusz i jak duży wpływ
duchowy miał na życie osobiste i rodzinne swojej wspólnoty.
– Wtedy, 30 lat temu, wszystko było prostsze, poukładane, na
wszystko był czas – wspominał ks. Stanisław Puzyniak, który z ks.
biskupem był wikarym w parafii pw. Św. Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza.

Wspomnieniowy wieczór występem uświetniła schola.

Pięknym uzupełnieniem wieczoru był występ dziecięcej scholi
oraz akordeonistów Julii i Wojtka Strączków. Wspólnie odśpiewana „Barka” wzruszyła niejednego. Miłym akcentem była też
prezentacja zdjęciowa, przygotowana na podstawie fotografii
z lat 1983-1985.
Dziękujemy Księdzu Biskupowi Romanowi Pindlowi za obecność i wspaniałą atmosferę wieczoru, wszystkim księżom za
dobre słowa i liczne anegdoty, mieszkańcom za serdeczne przyjęcie i wzruszające opowieści.
(R)

Nieodłączną częścią wizyty było zwiedzanie
odrestaurowanego pałacu.

Rodzeństwo Julia i Wojciech Strączkowie po raz kolejny zaprezentowali swoje nieprzeciętne, akordeonowe umiejętności.

Mieszkańcy licznie i z entuzjazmem powitali biskupa
w Pałacu Czeczów.

Wójt Gminy Kozy - Krzysztof Fiałkowski, przekazał biskupowi
okolicznościowy prezent.

Wizyta w Izbie Historycznej Kóz była kolejną okazją
do przywołania wspomnień.

Podczas spotkania, ks. prof. Roman Pindel złożył pamiątkowy
wpis w pałacowej księdze gości.
Fotogaleria: Gminna Biblioteka Publiczna
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Koziańskie Wiadomości

sport

Zagrali w Memoriale

Szachy po koziańsku

foto: arch. organizatora

W piątek 6 listopada w Domu Kultury w Kozach przeprowadzono drugi z tegorocznych
turniejów Powiatowej Ligi Szachowej 2015.
W rywalizacji o Puchar Starosty Bielskiego wzięło udział aż 90 zawodników, w tym 24 ze szkół
gimnazjalnych oraz 66 ze szkół podstawowych.
Grupę gimnazjalistów, z wynikiem 6,5 punktów wygrał Maciej Caban, reprezentujący
gimnazjum w Zabrzegu. Drugie miejsce zdobył Mikołaj Budny z placówki gimnazjalnej nr 2
w Czechowicach-Dziedzicach. Na najniższym
stopniu podium stanęła Aleksandra Grot
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z Gimnazjum nr 14 w Bielsku-Białej. Wysokie miejsce numer 5. zajął Szymon Mikulski
z Gimnazjum w Kozach. Tuż za czołową „10”
sklasyfikowani zostali inni z kozian – Łukasz
Wolański i Ewa Wojtyczka.
Zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych
z kompletem punktów, podobnie jak w pierwszym turnieju w Porąbce, został Paweł Distel
z SP w Zabrzegu. Po drugie miejsce wśród
najmłodszych szachistów sięgnął Maciej
Honkisz z SP nr 1 w Kozach. Trzecie miejsce
z identycznym dorobkiem stało się udziałem
Julii Wojtas (SP nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach). W czołówce znalazło się jeszcze
kilku reprezentantów koziańskich „podstawówek” – Franciszek Mudyna i Szymon
Polakowski (SP 2) oraz Michał Borowiec,
Maksymilian Berstling, Adrian Miś, Marcin
Kolbe, Konrad Janosz i Daniel Jurzak (SP 1).
Kolejny turniej ligowy odbędzie się 27 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Buczkowicach. Tydzień później poznamy zwycięzców
podczas zmagań w bielskim Starostwie Powiatowym.
(MA)
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Wyniki III Memoriału Konrada i Patryka:
KS Bestwinka – Pasjonat 3:4
GOSiR Wilkowice – Zapora 3:4
CSW Kozy – KS Bestwinka 2:1
Pasjonat – GOSiR Wilkowice 6:2
Zapora – CSW Kozy 1:5
GOSiR Wilkowice – KS Bestwinka 0:7
Pasjonat – Zapora 6:0
CSW Kozy – GOSiR Wilkowice 3:0
KS Bestwinka – Zapora 8:1
Pasjonat – CSW Kozy 2:1

Wartościowe osiągnięcia podczas „Czwartków Lekkoatletycznych” na stadionie Sprintu
w Bielsku-Białej stały się udziałem sportowców
reprezentujących szkoły podstawowe z Kóz.
Początkiem października znakomite lokaty
podczas drugiej edycji zawodów wywalczyli
uczniowie koziańskiej Szkoły Podstawowej
nr 1. Ze zwycięstw w biegu na dystansie 60
metrów i skoku wzwyż cieszyła się Weronika Koterbicka. Identyczny wyczyn odnotowali Dorota Trojanowska w rzucie piłeczką
palantową, Michał Kurzyński oraz Kacper
Matuszczyk w skoku wzwyż. Z medalami

srebrnymi do Kóz wrócili: Wiktoria Wróbel
(bieg na 300 m), Maria Chmielewska i Kamil Krasowski (skok wzwyż) oraz Dominik
Czaderna (bieg na 300 m). Na podium
znaleźli się ponadto Amelia Kaim (bieg na
300 m) i Jakub Gąsiorek (bieg na 1000 m).
Pozytywne są również efekty startów młodych
lekkoatletów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach. Najbardziej wartościowe wyniki osiągnęli: Weronika Więcek z kl. 4a (1. i 3. miejsce
w skoku w dal, 2. i 3. w biegu na 60 m), Monika Kulas z kl. 4a (2. miejsca w biegu na 600 m
oraz 3. w skoku wzwyż), Paulina Jurzak z kl. 4a

(3. w rzucie piłeczką palantową), Aleksandra
Skrudlik z kl. 4b (2. w skoku wzwyż), Anna
Harańczyk z kl. 6a (2. w skoku wzwyż i skoku
w dal), Piotr Kołodziejczyk z kl. 4a (1. miejsca
w skoku w dal, 2. w biegu na 300 m i 1000 m),
Kacper Piznal z kl. 4a (1. i 3. w biegu na 60
m), Szymon Chrobak z kl. 4a (2. i 3. w skoku
w dal), Samuel Fedorowicz z kl. 5a (2. w rzucie
piłeczką palantową, 3. miejsca w skoku w dal
i biegu na 300 m), Szymon Polakowski z kl. 6b
(2. i 3. w skoku wzwyż) oraz Mikołaj Ogórek
z kl. 6b (3. w biegu na 1000 m).
(RED)

Awans trampkarzy, utrzymanie juniorów

Tabela końcowa:
1. LKS Pasjonat Dankowice
2. Centrum Sportowo-Widowiskowe
w Kozach
3. KS Bestwinka
4. LKS Zapora Porąbka
5. GOSiR Wilkowice
CSW Kozy: Kacper Łukasik, Patryk Gawęda, Miłosz Sztefko, Mieczysław Pezda,
Piotr Kołodziejczyk, Krzysztof Maślanka,
Igor Chrobak, Karol Krzych, Michał Siury,
Szymon Jędrzejas, Gracjan Żarnowski,
Miłosz Jurzak.

Sukcesy siłaczki
Kozianka Anna Paluszik, startująca w podnoszeniu ciężarów w gronie osób niepełnosprawnych, wciąż znajduje się w znakomitej formie.
Swoje wysokie umiejętności zawodniczka
z Kóz potwierdziła już latem podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski. Z wynikiem
65 kilogramów sięgnęła po srebrny medal
w podnoszeniu ciężarów. Siłaczka z Kóz passę
znakomitych startów kontynuuje. Z krajowego czempionatu w wyciskaniu wielokrotnym
przywiozła najcenniejszy z medali. Wygraną
dało jej aż 77 powtórzeń, wykonanych sztangą
ważącą 25 kg. Wspomniany sukces Anna Paluszik bardzo docenia. Jak sama mówi, ta forma
rywalizacji jest ciekawą alternatywą dla podnoszenia maksymalnego ciężaru, co trenuje na co
dzień.
Aktualnie zawodniczka przygotowuje się pod
okiem mistrza świata i Europy Grzegorza Wałgi do Mistrzostw Europy federacji WPA, które
odbędą się w dniach 11-12 grudnia w Łodzi.
– Czasu pozostało niewiele, ale postaram się
pokazać z dobrej strony – podkreśla kozianka.
(RED)

Celem było wygranie ligi i uzyskanie awansu,
dlatego założenia w pełni zostały zrealizowane.
Nie spodziewaliśmy się nawet, że wyniki będą
aż tak rewelacyjne – mówi trener kozian Przemysław Greń.
Wyniki LKS Gimnazjum Kozy:
- LKS Bestwina 2:2 (wyjazd)
- Pionier Pisarzowice 14:0 (dom)
- GLKS Wilkowice 9:4 (wyjazd)
- Beskid Godziszka 7:0 (dom)
- Zapora Porąbka 5:0 (wyjazd)
- LKS Bestwina 4:0 (dom)
- Pionier Pisarzowice 12:0 (wyjazd)
- GLKS Wilkowice 24:1 (dom)
- Beskid Godziszka 5:5 (wyjazd)
- Zapora Porąbka 4:0 (dom)
Juniorzy
Najlepsi strzelcy: Michał Glos – 24
gole, Kacper Polakowski – 20, Dawid Furczyk – 19.
Kadra trampkarzy: Dawid Handzlik, Mieszko
Brzezicki, Bartłomiej Rozmus, Miłosz Loranc,
Szymon Skrudlik, Maciej Honkisz, Oskar
Stryczek, Dawid Furczyk (kapitan), Mateusz
Barcik, Kacper Polakowski, Jakub Kine, Michał
Glos, Mateusz Barszcz, Jakub Przała, Michał
Goliasz, Szymon Baścik, Andrzej Urbańczyk,
Jakub Maślanka, Dominik Mleczko, Maksymilian Ropski, Denis Klepacki.
JUNIORZY
Trudny start sezonu w wykonaniu
juniorów z Kóz opisaliśmy obszernie w poprzednim numerze
„Koziańskich Wiadomości”. Tymczasem druga faza rundy jesiennej
była dla drużyny LKS Orzeł bardzo
udana. Kozianie przedostali się do
środkowej strefy tabeli, są zatem na
najlepszej drodze, by o utrzymanie
Trampkarze
w II lidze wojewódzkiej pokusić się.
– Mamy szeroką kadrę, zawodnicy

Dwie młodzieżowe drużyny piłkarskie z Kóz
zakończyły już jesienne rozgrywki, udając się
na zimową przerwę z poczuciem skutecznej
realizacji zakładanych celów.
TRAMPKARZE
Zespół występujący pod szyldem LKS Gimnazjum Kozy rywalizował jesienią w najwyższej
lidze okręgu bielskiego, w grupie liczącej sześć
drużyn rocznika trampkarzy. Młodzi kozianie
od początku prezentowali świetną formę. Z 10
rozegranych spotkań aż 8 rozstrzygnęli na swoją korzyść, dwa z wyjazdowych zakończyły się
remisami. Historycznymi zgłoskami kozianie
zapisali się dzięki konfrontacji z piłkarzami
z Wilkowic, odnosząc rekordowe dla klubu
zwycięstwo 24:1 (!) Tak doskonałe rezultaty
doprowadziły zespół z Kóz do wywalczenia
tytułu najlepszej ekipy w stawce, a co za tym
idzie zdobycia awansu do III ligi wojewódzkiej
trampkarzy.
To rzecz jasna duży sukces młodzieży, która
w znacznej mierze uczęszcza do klasy sportowej Gimnazjum w Kozach. Młodzi zawodnicy
zostali zresztą uhonorowani za swój sukces,
odbierając złote medale z rąk dyrektora wspomnianej placówki, podczas szkolnej akademii
w dniu 11 listopada. Na wiosnę przyjdzie im
mierzyć się z rówieśnikami z okręgu tyskiego
i najlepszymi ekipami powiatu bielskiego. –
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fajnie pracują i dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość – uważa trener Przemysław
Greń. Jak dodaje, 6. miejsce zajmowane przez
koziańskich juniorów na półmetku rozgrywek
z udziałem zespołów z powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, to osiągnięcie nie tyl-

foto: arch.

zwycięstw. Drugie miejsce przypadło w udziale
gospodarzom. Na podium znaleźli się jeszcze
zawodnicy z Bestwinki. Z jedną wygraną z Kóz
wyjechała Zapora, wilkowiczanie finiszowali na
ostatniej pozycji.
Dla najlepszych zawodników z grona uczestników III Memoriału Konrada i Patryka wręczono nagrody. Wśród strzelców goli wyróżnił się Bartek Bieroński z Bestwinki, który 8
razy trafiał do bramki. Najwięcej podbić piłki
w specjalnym konkursie wykonał kozianin Szymon Jędrzejas, a w całym turnieju za najlepiej
radzącego sobie piłkarza uznano Jakuba Kęskę
ze zwycięskiej drużyny. Nagrodę indywidualną
otrzymał również bramkarz CSW Kozy, Michał Siury.
Podczas koziańskiego turnieju organizatorzy zapewnili
wiele różnych atrakcji w formie zabaw i konkursów także
dla dzieci, które nie rywalizowały w zawodach. Nie zabrakło nagród i poczęstunku
dla wszystkich. Organizację
Memoriału wspierali: Śląski
Kurator Oświaty, Powiat
Bielski, Urząd Gminy w Kozach, Komenda Powiatowa
Policji i CSW Kozy.
(M)

Lekkoatleci na podium

foto: arch.

foto: CSW Kozy

W hali Centrum Sportowo-Widowiskowego
już po raz trzeci przeprowadzono piłkarskie
zmagania w ramach Memoriału Konrada i Patryka. Także w tym roku uczczono w ten sposób pamięć dwójki młodych chłopaków, którzy
przed trzema laty zginęli w Kozach.
Do rywalizacji turniejowej w trzeciej edycji
przystąpiło pięć zespołów, złożonych z piłkarzy
z rocznika 2005 oraz młodszych. Swoją drużynę wystawiło Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach. Ponadto, zaprezentowali się zawodnicy w barwach LKS Zapora Porąbka, LKS
Pasjonat Dankowice, GOSiR Wilkowice i KS
Bestwinka. Najlepiej w stawce poradziły sobie
żaki z Dankowic, które zanotowały komplet

sport

ko najlepsze od kilku lat, przewyższające oczekiwania przedsezonowe.
Wyniki ostatnich jesiennych meczów LKS
Orzeł Kozy:
- LKS Leśna 3:0 (wyjazd)
- Góral Żywiec 0:3 (dom)
- Zapora Porąbka 1:0 (wyjazd)
- BKS Stal Bielsko-Biała 2:0 (dom)
Strzelcy goli: Tomasz Honkisz – 5, Arkadiusz
Majdoń – 3, Adrian Handzlik – 2, Piotr Sikora – 2, Patryk Pieczora – 2, Daniel Obracaj – 1,
Dominik Gawęda – 1, Damian Gutan – 1.
Kadra juniorów: Mateusz Homa, Jakub Polakowski, Marcin Iskrzycki, Daniel Obracaj,
Nikodem Bryzek, Dawid Woskanian, Konrad
Stefko, Wojciech Goliasz, Adrian Handzlik,
Arkadiusz Majdoń, Jakub Matlak, Dominik
Gawęda, Arkadiusz Bargiel, Dawid Żurek, Michał Radwan, Paweł Piechowicz, Tomasz Honkisz (kapitan), Patryk Ogórek, Patryk Pieczora,
Michał Baścik, Piotr Sikora, Kamil Zieleźnik,
Kamil Sztefko, Damian Gutan.
Koziańskie Wiadomości

historia
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„Gwiazdka…” - pośród objawów takiej
sympatji i tylu serc ludu, szczerą miłością dla niej pałających, z pewnością
mile na zawsze zostanie w pamięci
i będzie tworzyć silne ogniwo do łączenia się z ludem dla zobopólnego dobra
i na pożytek kraju, wedle słów naszego
wieszcza: Z szlachtą polską polski lud.”.
Zarówno Herman Czecz, jak i jego przyszły teść Stanisław Klucki wystąpili tego
dnia w pełnych strojach szlacheckich.

Smerfy z Przedszkola Publicznego i zerówkowicze ze SP nr 1, 7 października br. zadeklarowały, że będą zwracały uwagę na to, czy drzewa są należycie chronione. Wiedzą, że drzewa
nie tylko wytwarzają potrzebny nam tlen, ale
są domem dla wielu zwierząt, nie mogą zatem
być bezmyślnie niszczone. W ruch poszły farby

Po powrocie z kościoła, wszystkich przybyłych na wesele – zarówno bliższą, jak
i dalszą rodzinę oraz miejscowych włościan – ugoszczono przed dworem, niczym
w mickiewiczowskim Soplicowie. Tam
mieszkańcy Kóz złożyli młodej parze życzenia oraz odśpiewali kilka pieśni.
W tym roku minęło 135 lat, gdy w Kozach
odbyło się wesele pierwszych koziańskich
Czeczów – Hermana i Wilhelminy.

i pędzle, a nawet dłonie ochlapane kolorową
farbą, dzięki temu powstała piękna, oryginalna
kompozycja lasu wykonana techniką dowolną.
Wiewiórki z Przedszkola Publicznego 12
października br. wymieniały czynności, które
mogą ochronić naszą planetę przed degradacją. Są to: segregowanie
śmieci, dbanie o żyjące
zwierzątka, szanowanie
trawników i klombów
z kwiatami oraz niełamanie gałęzi drzew i krzewów. Relaksowały się
słuchając odgłosów lasu
i malowały otaczającą
ich przyrodę.
Celem zajęć, które
przebiegają pod hasłem
„EkoPaka”Zamykamy-

Obieg jest pokazanie zamkniętego obiegu surowców oraz wytłumaczenie dzieciom, że to,
co zostaje z produktów – opakowania, zużyte
elementy – to nie śmieci, ale materiał, z którego można stworzyć coś nowego. Biblioteka
uczestniczy w programie „Ekopaka”.
(gbp)

Wielkie finały
Zapoznaniem młodych wojów z podstawami
łucznictwa tradycyjnego zakończyła się warsztatowa część projektu „Drzewiej” (dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne 2015). Kolejnym etapem

Artykuł powstał na podstawie materiałów
archiwalnych Izby Historycznej GBP.
Bartłomiej Jurzak

foto: Andrzej Hałat

foto: arch. IH

Siostra Malwiny Kluckiej – Berta Czecz
(z domu Humborg), mieszkająca w podkrakowskim Bieżanowie miała dwóch synów: starszego Karola i młodszego Hermana. Karol jako pierworodny, od początku
był przygotowywany do przejęcia bieżanowskiego gospodarstwa.
Herman Czecz zdany był na robienie kariery w świecie. Wykształcony w dziedzinie
rolnictwa, głównie hodowli
bydła, już w połowie lat 70.
XIX wieku kupił w Kobiernicach od rodziny Tomkowiczów niewielki dwór
wraz z zabudowaniami
gospodarczymi. Tam planował założyć własną hodowlę bydła. Po sąsiedzku,
w Kozach mieszkała jego
kuzynka, osiem lat młodsza
Wilhelmina Klucka. Postanowiono ich pożenić, co
nastąpiło 23 października
1880 roku. Małżeństwo
zawarte w obrębie najbliższej rodziny – matki nowożeńców były siostrami
– wymagało uzyskania specjalnej zgody państwa i kościoła. Wilhelmina miała
już ukończone osiemnaście
lat. Ślub odbył się w miejscowym, drewnianym kościele, a huczne wesele
Wilhelmina Augusta Klucka we dworze. Dzień ten był
niezwykle uroczysty dla rodziny, ale także dla wszystkich włościan. Wydarzenie
Od wczesnych lat panieńskich prowadzi- to odnotowała wydawana w Cieszynie
ła pamiętnik w języku francuskim. Ręka „Gwiazdka Cieszyńska”: „Uroczystość ta
panny Kluckiej mogła być oddana kawa- może być prawdziwie wzorowym przylerowi, który spełniał wysokie oczekiwania kładem dobrego pożycia między dwoi wymagania jej rodziców. Musiał to być rem a wsią i szkołą”.
mężczyzna wykształcony, obyty w świecie, z gospodarczymi perspektywami. Że- Przed wejściem do kościoła umieszczoniąc się z panną Wilhelminą przyjmował no łuk tryumfalny z napisem: „Wdzięczni
na siebie także trud prowadzenie sporego mieszkańcy gminy Młodej Parze”. Domy
gospodarstwa, które przypadało mu wraz przy dzisiejszej ul. Kościelnej ustrojone
z wianem panny młodej. Był to majątek były zielenią i kwiatami. Cała droga z paładworski w Kozach i Hałcnowie.
cu do kościoła zapełniona była mieszkańcami Kóz oraz dziatwą szkolną, która z zaCzy warto było szukać gdzieś daleko, palonymi świecami w dłoniach tworzyła
wśród obcych? Postanowiono, że wszystko szpaler, aż do drzwi kościelnych.
pozostanie w rodzinie.
„Młodej parze, urocza i rozrzewniająca chwila przejazdu – relacjonowała

O tym, że drewno ma duże znaczenie w życiu
codziennym wiedzą nawet przedszkolaki. Żabki z Przedszkola Publicznego, które przyszły do
Gminnej Biblioteki Publicznej 6 października
br., obejrzały prezentację multimedialną i przekonały się, jak ważne jest dbanie o środowisko
naturalne. Przy muzyce relaksacyjnej wysłuchały pouczającego opowiadania pt. Drzewo,
a na kilkumetrowej ryzie papieru za pomocą farb, pędzli i szablonów liści przedstawiły
wspólną ilustrację lasu wraz z jego mieszkańcami. W nagrodę otrzymały kolorowe naklejki.

foto: ARC

Wesele

Rodzina Stanisława i Malwiny Kluckich –
koziańskich dziedziców, powiększyła się
14 czerwca 1862 roku.
Na świat przyszła ich jedyna córka, Wilhelmina Augusta, zwana Mincią. W latach
młodości otrzymała staranne wykształcenie domowe, była mistrzynią haftu.
Dobrze przygotowywano ją do pełnienia
przyszłej funkcji „Pani na Kozach”.
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Eko-dzieciak

było podsumowanie, które odbyło się w Domu
Kultury w Kozach 15 listopada br. Zobaczyć
można było pokaz nabytych umiejętności oraz
przygotowanych wytworów w trakcie cyklu
warsztatów. Szerzej o tym wydarzeniu w następnym wydaniu Koziańskich Wiadomości.
Dobiegają także końca lekcje
gry na perkusji, organizowane
w ramach projektu „Walimy
w kocioł – warsztaty perkusyjne dla dorosłych” (również
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum
Kultury). Finałem będzie
koncert, w którym obok profesjonalnych muzyków staną
debiutujący uczestnicy. Impreza odbędzie się w pubie
Reset 21 listopada br. o godzinie 18.30. Z przyczyn lokaloWalimy w kocioł - warsztaty perkusyjne dla dorosłych.

wych – ilość miejsc ograniczona (do odebrania
w Domu Kultury będą darmowe wejściówki).
Szczegóły obu finałów na stronie www.domkultury.kozy.pl
Dom Kultury już teraz zaprasza na spotkanie
podsumowujące realizację wszystkich etapów
projektu „Kultura kołem się toczy” (liderów,
współrealizatorów, wykonawców wszystkich
realizowanych lub tylko złożonych do konkursu inicjatyw). Spotkanie to odbędzie się 12
grudnia o godz. 16.00 w sali koncertowej Pałacu Czeczów. Nie może więc zabraknąć kogokolwiek, kto w jakikolwiek sposób zaangażował
się w realizację programu dofinansowanego ze
środków Narodowego Centrum Kultury. (spo)

Młodzieżowa literatura
Herman Czecz

foto: arch. IH

Kozi Raj

kultura

Od trzech lat publikacja wieńcząca „Lipę”, czyli Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej, zawiera
utwory co najmniej jednego przedstawiciela warsztatów literackich
słowo.tok, prowadzonych w Domu Kultury w Kozach.
Finalistką tegorocznej edycji przeglądu (jak i zeszłorocznej – przyp.
red.) jest Natalia Gajowniczek. Potencjał poetycki kozianki został
zauważony i nagrodzony również m.in. podczas ostatniej Promocji

Młodych Talentów – imprezy Domu Kultury w Kozach o charakterze przeglądowo-konkursowym. Wtedy to otrzymała nagrodę
w postaci możliwości wydania tomiku z jej poezją. Już wkrótce
książeczka trafi do rąk czytelników, a promowana będzie podczas
organizowanego przez Dom Kultury wieczoru poetyckiego.
Impreza odbędzie się 17 grudnia o godzinie 18.00 w sali koncertowej Pałacu Czeczów.
(spo)
15

Koziańskie Wiadomości

kultura

kultura

Bohaterowie lektur uczą

Krasnoludki 28 października br. wysłuchały przestrogi grzybiarza i błyskawicznie uporały się z odróżnianiem oraz zapamiętywaniem wyglądu grzybów, kształtu
i koloru. Wiedzę tę wykorzystały podczas
wycinania i wyklejania muchomorów
i prawdziwków.
Kubusie z kolei wiedzą, że grzyb ma nóżkę i kapelusz, że może być gorzki i trujący,
albo smaczny i zdrowy. Zgodnie stwierdziły, że nasze otoczenie należy pielęgnować i szanować, bo las to niewyczerpana
skarbnica przeróżnych bogactw potrzebnych zarówno nam, jak i leśnym zwierzątkom.
30 października br. z zaangażowaniem
rozmawiały o darach runa leśnego, by
następnie samodzielnie wykonać piękne,
różnobarwne grzybki.

Przyjaźń i ofiarność są zawsze na wagę złota.
Te życiowe prawdy poznają dzieci na zajęciach z cyklu „Bohaterowie lektur”. Uczniowie klasy IIIa ze SP nr 2 w październiku
wysłuchali w bibliotece opowiadania „Nie
płacz, Koziołku”, a uczniowie klasy IIe z SP
nr 1 opowiadania o przygodach „Doktora
Dolottle” i jego wesołej menażerii.
Zabawy plastyczne, ciekawostki ze świata
przyrody i historii związane z omawianymi

lekturami szkolnymi pomagają rozwijać
zainteresowania młodych czytelników, ale
też uczą nieco innego spojrzenia na lekturę,
dzięki czemu odbiór dzieła literackiego staje się pełniejszy.
Taki jest cel bibliotecznych zajęć pod hasłem ”Bohaterowie lektur”, adresowanych
do dzieci klas 2-4 szkół podstawowych.
(gbp)

9 listopada w Galerii Pałacu Czeczów
otwarto wystawę malarstwa Aliny Jurzak.
W niezwykle zróżnicowanych tematycznie
obrazach przewija się wyraźne zamiłowanie do koloru. Bo to właśnie kolor jest dla
koziańskiej malarki najważniejszy – otwiera on wyobraźnię zarówno twórcy, jak
i odbiorcy – jak twierdzi.
Bez wątpienia autorka eksponowanych
obrazów jest osobowością mocną i wrażliwą. Wyróżnia ją również swoista świadoma niezależność – zawsze stawia na
samodzielność w poszukiwaniu twórczych
rozwiązań.

Chór Domu Kultury w Kozach uczestniczył
w XI Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. Kazimierza Fobera, który odbył
się 15-18.10.2015 r. Festiwal rozpoczął się
od warsztatów chóralnych prowadzonych
przez wybitnych wykładowców: prof. dr
hab. Elżbietę Wtorkowską i prof. dr. hab.
Benedykta Błońskiego. Warsztaty obejmowały wykłady, emisję głosu oraz pracę nad
utworami warsztatowymi, które zostały

Czy warto mieć przyjaciół?
Nikt z nas nie powinien być sam, gdyż wszyscy
potrzebujemy drugiego człowieka, jego pomocy, uśmiechu i ciepłej dłoni. Potrzebujemy
przyjaciela, który zawsze nas wysłucha. Z nim
ciekawiej można spędzić wolny czas, porozmawiać, podzielić się własnymi problemami.
Życie staje się wówczas łatwiejsze i weselsze.
I właśnie relacje z drugim człowiekiem są tematem cyklicznych spotkań pt. „Poznajemy

siebie”. W październiku wzięli w nich udział
uczniowie z klas: II c SP nr 2 (9.10), IIa SP
nr 1 (16.10), IIIb ze SP nr 1 (16.10), Ia ze SP
nr 1 (20.10), III c SP nr 1 (22.10), Ia SP nr 2
(23.10), IIId ze SP nr 1 (26.10). Wszystkie
dzieci wykonały drzewa przyjaźni, które ozdobią ich szkolne klasy i będą przypominać, że
mają sobie zawsze pomagać.

Dwa turnieje piłkarskie dla młodych adeptów jeszcze
w tym roku kalendarzowym odbędą się w Kozach.
Jesienią bieżącego roku ruszyła druga edycja cyklu piłkarskich turniejów, których stawką jest Puchar Wójta Gminy Kozy Krzysztofa Fiałkowskiego. W zimowej odsłonie
– w niedzielę 6 grudnia od godziny 9.30 – pięć drużyn
rywalizować będzie systemem każdy z każdym, tym samym rozegranych zostanie kolejnych 10 spotkań. W hali
w Kozach zagrają dwa zespoły gospodarzy, młodzi piłkarze z Bujakowa, Pisarzowic i Witkowic. Ci ostatni, wraz
z kozianami z rocznika 2003, liderują rozgrywkom po
jesiennych meczach. Wyniki najbliższych potyczek pozwolą wyłonić najlepszą ekipę grudniowych zmagań, jak
również zaliczone zostaną do klasyfikacji ogólnej.
Zwieńczeniem jesiennej części piłkarskiego sezonu będzie
natomiast turniej halowy o Puchar Dyrektora CSW Janusza Barcika. W niedzielę 22 listopada odbędzie się ósma
edycja tych zawodów. Od godz. 13.00 o trofeum powalczą dwie drużyny z Kóz, zawodnicy Pioniera Pisarzowice,
Gronia Bujaków oraz Wilamowiczanki Wilamowice.
Turniej przeznaczony jest dla młodych piłkarzy z roczników 1997-2000.
(MA)

foto: GBP

(spo)
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wykonane wraz z Bytomską Orkiestrą Gorczyckiego podczas koncertu inauguracyjnego Festiwalu w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej. Z kolei
w sobotę z sakralnym repertuarem koziański chór wystąpił podczas Koncertu Muzyki
Chóralnej w kościele pw. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach.
– Niezwykła atmosfera podczas festiwalu
stworzona przez ludzi, dla których muzyka

(gbp)

Wystawę można zwiedzać do pierwszych
dni stycznia 2016 roku, w godzinach
otwarcia Pałacu.
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Dzieci z klasy IIc SP nr 2 przekonały się,
że w bibliotece każda książka ma swoje
miejsce, które przydziela jej bibliotekarz
podczas katalogowania. Jest to bardzo
ważna zasada, która sprawia, że czytelnik może szybko ją odnaleźć. O tytuł
bibliotecznego detektywa starały się
też dzieci z II b SP nr 2. Po zwiedzeniu
biblioteki i zapoznaniu się z rozmieszczeniem jej księgozbioru, cała klasa
przystąpiła do rozwiązywania zadań
i łamigłówek.
Bibliotekę odwiedzili też uczniowie klasy I Niepublicznej Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Karola Wojtyły. Obejrzeli
wiele ciekawych książek, a jak na prawdziwych detektywów przystało, świetnie
poradzili sobie z przygotowanymi dla
nich zadaniami.
Celem cyklu „Biblioteczny detektyw” jest
poznanie zasad korzystania ze zbiorów
bibliotecznych.
(gbp)

Piłkarskie turnieje

Gaude Cantem

(gbp)

Rodzime malarstwo

W październiku uczniowie szkół podstawowych bawili się w bibliotece w detektywów. Klasa I a z SP nr 1 ćwiczyła swą
spostrzegawczość szukając 20 rozbieżności na obrazkach oraz książek ukrytych na
półkach. Dzieci z klas II a i III c poznały
różnice pomiędzy literaturą popularnonaukową a piękną. Uczniowie z klasy III
d zastanawiali się, według jakiego klucza
są rozmieszczone książki w regałach i czy
ważny jest porządek w bibliotece. Szukały właściwych działów, a także książek
ukrytych w rebusowych zagadkach. Były
też łamigłówki, nie brakowało dobrego
humoru i zabawy.
Maluchy z klasy I a SP nr 2 starały się
ustalić, kim jest detektyw i czym może
on zajmować się w bibliotece? Szybko
zorientowały się również, iż na spotkaniach z cyklu „Biblioteczny Detektyw”
będą poznawały bibliotekę, jej księgozbiór biorąc udział w różnych zadaniach, a także rozwiązując łamigłówki.

foto: Andrzej Hałat

Najlepszym sposobem poznania świata
jest kontakt z przyrodą. Spacery po parku czy lesie mogą nas wiele nauczyć. A że
jesień kojarzona jest ze zbieraniem grzybów, to dzieci z Przedszkola Publicznego
uczyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej rozróżniać grzyby jadalne i trujące.

Biblioteczni detektywi

foto: GBP

Na grzyby

Koncert w Małych Kozach
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i śpiew jest czymś więcej, spowodowała, że
wszyscy czuliśmy się wyjątkowo, magicznie.
Nie sposób opisać czym dla zwykłego amatora – takiego jak ja, była możliwość wystąpienia wraz z fantastyczną orkiestrą pod
batutą wspaniałych dyrygentów. Gdyby
ktoś rok temu powiedział mi, że za rok będę
uczestnikiem takiego wydarzenia, nie uwierzyłabym. Przed rokiem nawet nie należałam do chóru. I gdyby nie najbliżsi z pewnością nadal by tak było. Dziś wiem, że nie
można odkładać marzeń w nieskończoność
„na potem”, bo „potem” może nie nadejść.
Nie możemy się ciągle usprawiedliwiać brakiem czasu, pośpiechem. Żyć z poczuciem,
że coś nam umyka i żalem do życia, że nie
mamy czasu dla siebie – mówi Małgorzata
Łodziana, członkini Chóru Domu Kultury
w Kozach, na której wydarzenie wywarło
ogromne wrażenie.
Zdjęcia z festiwalu, a także Koncert Inauguracyjny z udziałem koziańskiego chóru
zobaczyć można na stronie internetowej –
domkultury.kozy.pl. Równocześnie przedstawiciele chóru zapraszają na próby osoby
zainteresowane – zajęcia odbywają się we
wtorki i środy w godzinach 19.00-20.30.
(DK/RED)
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zapowiedzi

kultura

Kabaret śmierci
Dom Kultury zaprasza:
Spotkanie ze Świętym Mikołajem
Na niedzielę 6 grudnia br. (godz. 16.00)
zaplanowano spotkanie dla dzieci ze Świętym Mikołajem w Domu Kultury w Kozach.
Bilety w cenie 5 zł nabyć można w biurze
Domu Kultury od 16 listopada br. Ilość
miejsc ograniczona.

foto: Andrzej Hałat

Jarmark Rzeczy Ładnych
W piątek – 11 grudnia br. w godz. 8.0017.00, w sali widowiskowej Domu Kultury
odbędzie się „Jarmark Rzeczy Ładnych”.
Podczas tego wydarzenia można będzie
nabyć niepowtarzalne, ręcznie wykonane
upominki świąteczne.
Koncert świąteczny
We wtorek – 29 grudnia br., w Pałacu
Czeczów odbędzie się świąteczny koncert
w wykonaniu laureatek Promocji Młodych
Talentów 2015 – Gabrieli Pezdy i Patrycji
Kordasz w przygotowaniu wraz z Katarzyną Dendys-Kosecka. Bezpłatne zaproszenia
odebrać będzie można w biurze Domu Kultury – od 7 grudnia br. Ilość miejsc ograniczona.
Lata dwudzieste i trzydzieste
ubiegłego wieku
Dom Kultury w Kozach oraz Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kozach zapraszają na zabawę sylwestrową do sali widowiskowo-bankietowej
Domu Kultury – 31 grudnia 2015 r. Bilety
w cenie 135 zł od osoby (przy jednoczesnej rezerwacji powyżej 10 miejsc cena
125 zł). Organizatorzy zachęcają, by na
zabawę przygotować stylizacje zgodne z tematyką imprezy.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl

„Kabaret śmierci” jest opowieścią o ludziach
walczących o swoją duszę i godność w czasie
hitlerowskiego terroru. Ludzie ci jako broń
stosują twórczość muzyczną, teatralną, walczą
żartem, skeczem, a nawet przedstawieniem kabaretowym organizowanym w obozie koncentracyjnym lub getcie.
Spotkaniu w pałacu towarzyszyła projekcja filmu, po której autorzy opowiadali o kolejnych
etapach produkcji. Najwięcej mówiono o gromadzeniu dokumentacji i ludziach poznanych
na tym etapie realizacji
projektu. I wówczas
spotkanie przerodziło
się w dyskusję, w trakcie której pojawiły się
koziańskie wątki historyczne, zbieżne z tematem prezentowanego
filmu, a przytoczone
losy niektórych mieszkańców mogłyby stać
się kanwą niejednego
filmu.

W listopadowym konkursie szukamy postaci
kobiety z naczyniem w lewej dłoni. Na odpowiedzi czekamy do końca listopada pod adresem: izbahistoryczna@gbpkozy.pl
Spośród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy zwycięzcę. W treści prosimy o podanie
imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika.
(gbp)

foto: arch. GBP

Andrzej Celiński – reżyser, aktor, dramaturg
– zagościł w Pałacu Czeczów, by wraz Aleksandrem Dylem – operatorem filmowym,
mieszkańcem Kóz – opowiedzieć o realizacji
filmu „Kabaret śmierci”. Spotkanie odbyło się
tuż po przyznaniu twórcom za ten film nagrody
Prix Italia (nagroda przyznawana na najstarszej,
międzynarodowej i najbardziej prestiżowej imprezie filmowej i telewizyjnej odbywającej się
we Włoszech), była to też okazja do złożenia
gratulacji autorom.

Gdzie to jest?

(mm)

V Festiwal Duszonek

Wirtualne spotkania
Przychodząc do biblioteki można spędzić miło
czas również w towarzystwie sławnych ludzi. Tak
było 8 i 22 października, gdy za pomocą internetowej konferencji seniorzy wzięli udział w wirtualnych spotkaniach ze znanymi ludźmi: Emilią
Krakowską – aktorką, Krystyną Koftą – pisarką,
publicystką i malarką, Tomaszem Kozłowskim –

psychologiem, ratownikiem GOPR-u, skoczkiem
spadochronowym. Spotkania były okazją do dyskusji o relacjach międzyludzkich, pokonywaniu
swoich ograniczeń i zmierzaniu do celów metodą
tzw. drobnych kroków. Następne spotkanie w
czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej planowa(gbp)
ne jest na 3 grudnia br.

Pomimo zmiany terminu i przejmującego
zimna – 10 października br., na placu zabaw
przy ulicy Wrzosowej odbył się V Festiwal
Duszonek.
Ten bardzo prosty w założeniu konkurs ma
przede wszystkim na celu propagowanie
duszonek lub – jeśli ktoś woli inne określenie – prażonek, jako koziańskiej potrawy
regionalnej. Jest też okazją do spotkania się
mieszkańców i miłych rozmów przy cieple
ogniska oraz aromatycznych zapachach, wydobywających się z kociołków. Mimo, iż nagrody w konkursie są symboliczne, od 5 lat

całe rodziny a nawet dzielnice i przysiółki Kóz
rywalizują pomiędzy sobą o zaszczytne pierwsze miejsce.
– Trzeba przyznać , że główny spór kulinarny
dotyczy tego, czy lepsze są prażonki z marchewką i zieleniną od tych, które nie zawierają
wymienionych składników – mówi Bożena
Sadlik, pomysłodawczyni zmagań.
Przez 4 lata laur pierwszeństwa należał do
Pani Stefanii Dyczek, która ceni w duszonkach żeberko wędzone, boczek i kiełbasę
jako dodatek do ziemniaków. W tej edycji
zwyciężyła natomiast rodzina Łopadczaków,

która również nie stosuje marchewki w swoim
przepisie. – Podobno istnieje w kwestii duszonek taki niepisany podział Kóz na dwie części.
Górna wieś lubi prażonki z marchewką, a dolna bez – dodaje Bożena Sadlik. Wniosek jest
oczywisty – przez 5 lat zwyciężały przepisy
mieszkańców Dolnej Wsi.
Warto podkreślić, że tegoroczne duszonki,
oceniane były przez pond 90-ciu smakoszy tej
potrawy.
Organizatorzy – Wójt Gminy Kozy, Radni
Gminy Kozy z inicjatorką konkursu – Bożeną
Sadlik. 				
(red)
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Dzień Niepodległości
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w naszej gminie rozpoczęły się już 4 listopada – XX Konkursem Recytatorskim Poezji Patriotycznej. W Dzień Niepodległości odprawiona została msza św., następnie uroczyście wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę i złożono wiązanki
kwiatów pod tablicami pamiątkowymi. Po raz szósty odbył się Koziański Bieg Niepodległości, który mimo niesprzyjającej aury zgromadził na
starcie całe rodziny. Do wydarzeń powracamy galerią zdjęciową.

foto: arch. DK

(R)

