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Spotkajmy się!

2015

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Dni Kóz. Przez ponad tydzień będziemy mogli spotykać się na imprezach,
których wspólną ideą jest integracja, a każdy z pewnością
znajdzie coś dla siebie. Organizatorzy, wśród których są
m.in. koziańskie placówki oświatowe, sportowe, kulturalne
i stowarzyszenia przygotowały liczne atrakcje adresowane
do mieszkańców Kóz oraz ich przyjaciół i gości, zachęcając
do rodzinnego udziału. Niewątpliwie tegorocznym wydarzeniem będzie występ legendarnego zespołu TSA. Koncert polskiego zespołu rockowego z wokalistą Markiem Piekarczykiem odbędzie się w sobotę – 6 czerwca. Zachęcamy
do zapoznania się z programem imprez, który szczegółowo
prezentujemy na stronach 16-17. 		
(DK/RED)

Portret Bazyliszka

foto: arch. GBP

Książkowe tajemnice mają wiele do odkrycia. Ciągle przekonują się o tym uczestnicy zajęć
pod tym samym tytułem. Uczniowie klasy 3a ze SP nr 1, 10 kwietnia obejrzeli krótką prezentację poświęconą legendom i baśniom. Ożyły postaci zapomnianych bohaterów: Koszałka-Opałka, Boruty, Bazyliszka. Przy okazji trzecioklasiści poznali biblioteczny księgozbiór, w którym nadal ważne miejsce zajmują bajkowe opowieści i podania. Uwieńczeniem
zajęć był plastyczny portret legendarnego Bazyliszka.
		
(gbp)

Nowe
nawierzchnie
Finalnym etapem prac w ramach budowanej w ostatnim czasie kanalizacji sanitarnej
w Kozach Górnych – etap IX, było uzupełnienie i odtworzenie nawierzchni asfaltowych. Całkowicie nowe nawierzchnie pojawiły się na ulicach Jasnej i Sosnowej, a także
fragmencie ulicy Górnej. W ubiegłym roku
położono natomiast asfalt na ulicach: Słonecznej, Chrobaczej, Serdecznej oraz Cisowej i Modrzewiowej.
Informujemy, iż pozyskane środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację tej inwestycji, były przeznaczone tylko
na budowę kanalizacji sanitarnej. (UG)

Święto 3 Maja
Tradycyjnie już w naszej miejscowości bardzo uroczyście obchodzono święto 3 Maja, na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki
3 maja 1791 roku pierwszej konstytucji w Europie. Mieszkańcy Kóz złożyli m.in. kwiaty pod tablicami pamiątkowymi na
pl. ks. Karola Kochaja. To równocześnie święto kościelne – odbyła się coroczna procesja i msza święta pod „Panienką”.
(red)

Jubileuszowe spotkanie
29 kwietnia 2015 r. w Domu Kultury w Kozach odbyło się Spotkanie Jubileuszowe Członków
koziańskiego Koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. Jubilatom życzenia
składali przedstawiciele władz
Zarządu Okręgowego PZERiI,
Wicestarosta Bielski oraz Dyrektor Domu Kultury w Kozach.
Koło nr 9 PZERiI w Kozach aktywnie realizuje swoje założenia
i cele. Organizuje pomoc dla
swoich członków znajdujących
się w trudnej sytuacji rodzinnej
czy materialnej, poprzez udzie-

lanie zapomóg finansowych lub
paczek. Stara się również udzielać pomocy w trudnych sytuacjach natury prawnej.
Mimo, iż organizacja w swoim
zamierzeniu nie była powoływana do działań kulturalnych,
spełnia także taką rolę w naszej
miejscowości. Członkowie koła
spotykają się regularnie, organizując wycieczki krajoznawcze, wspólne zabawy, wieczory
opłatkowe, karnawałowe, jak
również zabawy taneczne,
np. z okazji tradycyjnie już obchodzonego Dnia Seniora.
(DK)

WYBORY PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015

W dniu 10 maja 2015 r. odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W gminie Kozy uprawnionych do głosowania było 9973 wyborców, natomiast w
głosowaniu wzięło udział 5675 osób. Frekwencja wyborcza w gminie Kozy osiągnęła
56,9%, ogólnokrajowa frekwencja wyborcza wyniosła 48,8%.
Wyboru dokonywaliśmy spośród 11 kandydatów, którzy w naszej gminie otrzymali następującą ilość głosów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BRAUN Grzegorz Michał			
DUDA Andrzej Sebastian			
JARUBAS Adam Sebastian			
KOMOROWSKI Bronisław Maria		
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard		
KOWALSKI Marian Janusz			
KUKIZ Paweł Piotr			
OGÓREK Magdalena Agnieszka		
PALIKOT Janusz Marian			
TANAJNO Paweł Jan			
WILK Jacek				

32
2081
38
1878
197
19
1188
112
72
8
23

W związku z tym, iż żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowy ważnych
głosów przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r.
W ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w głosowaniu w dniu 10 maja 2015 r.
otrzymali kolejno największą liczbę głosów i są to:
1. Andrzej Sebastian DUDA,
2. Bronisław Maria KOMOROWSKI.
Wójt Gminy Kozy oraz Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 40
w Bielsku-Białej dziękują wszystkim członkom Obwodowych Komisji Wyborczych w Kozach za sprawne przeprowadzenie głosowania w dniu 10 maja 2015 r.
oraz wszystkim mieszkańcom gminy za liczny udział w wyborach Prezydenta RP.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.
w godzinach od 7.00 do 21.00 w dotychczasowych lokalach wyborczych, wyznaczonych w obwieszczeniu Wójta Gminy Kozy z dnia 13 marca 2015 r.

foto: arch. DK
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wydarzenia

foto: arch. DK

wydarzenia

Monika Olma Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 40 w Bielsku-Białej
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Dzień strażaka
Międzynarodowy Dzień Strażaka przypada corocznie
4 maja. W tym dniu strażacy na całym świecie oddają hołd
poległym druhom. To także okazja do składania podziękowań i wyrazów szacunku za ich trud i narażanie życia.
Tradycyjnie już, święto to obchodzić będą także koziańscy druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej.
- Święto przypada na 4 maja, ale z różnych przyczyn
nasze obchody odbędą się 16 maja. Będzie tradycyjny przemarsz i złożenie kwiatów na cmentarzu pod
pomnikiem poległych strażaków, msza święta, a po jej
zakończeniu defilada. Wszyscy strażacy przemaszerują
pod remizę, zaprezentowane zostaną także nasze samochody – obrazuje Sławomir Kasperek, Komendant
Gminny OSP Kozy. Podobnie, jak w latach poprzednich odbędzie się także uroczysty apel, podczas którego
wręczone zostaną wyróżnienia, odznaczenia i medale.
Równie ważne wydarzenie dla koziańskich strażaków odbędzie się także tydzień później. – Będzie to
tradycyjna już zbiórka uliczna. Tym razem jednak
zebrane środki wyjątkowo nie zostaną wykorzystane na działalność
statutową. Fundusze przekażemy
bowiem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego – mówi
Kasperek. Strażaków, spotkać będzie można w dniach
23-24 maja przy koziańskich
kościołach.
Wesprzeć zakup nowego
wozu ratowniczo-gaśniczego
można jednak także w inny
sposób, wpłacając dowolne
środki finansowe na specjalnie utworzone konto bankowe:
84 8111 0009 2003 0000
(mast)
0547 0002.

gmina

gmina

Wójt Krzysztof Fiałkowski

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz.199) oraz Uchwały Nr XXV/185/13 Rady
Gminy Kozy z dnia 25 stycznia 2013r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kozy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 maja 2015r. do
12 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy, 43-340 Kozy ul. Krakowska 4, pokój nr
22 / II piętro / w godzinach od 900 do 1500 we wtorki od 1000 do 1600
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 02.06.2015r. /wtorek/ w sali widowiskowej Domu Kultury
w Kozach ul. Krakowska 2 od godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Kozy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres e-mail: sekretariat@kozy.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015r. /

foto: ARC UG

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235
z późn. zm.), zainteresowani mogą składać uwagi do projektu planu oraz wnioski
i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, 43-340
Kozy ul. Krakowska 4, pokój nr 22 / II piętro / bądź za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: sekretariat@kozy.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy.
Wójt Gminy Kozy

Przebudowa
ulicy Kęckiej

Prace budowlane związane z przebudową
ul. Kęckiej weszły w kolejną fazę. Powstaje
nowe odwodnienie drogi, wykonywane są poszerzenia jezdni, rozpoczęto zabudowę krawężników po północnej stronie drogi.
Nr 5 - maj 2015

W związku z dużym natężeniem ruchu tranzytowego powodującego zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla użytkowników drogi,
jak i pracowników firmy budowlanej, wprowadzono nową organizację ruchu drogowego
– zamknięto przejazd ulicą Kęcką. Ruch samochodowy skierowano na wyznaczone objazdy
umieszczone na tablicach informacyjnych.
Utrzymano natomiast dojazd do nieruchomości dla mieszkańców i transport publiczny.
Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tej ważnej arterii komunikacyjnej w naszej
miejscowości. Przebudowa dwukilometrowego odcinka ulicy Kęckiej prowadzona jest przez
Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.		
(UG)
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Kanalizacja
Jak przebiegają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego
gminy?
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najważniejszych
dokumentów prawa miejscowego i stanowi
podstawę dla wszelkich zamierzeń inwestycyjnych oraz gospodarowania nieruchomościami na terenie gminy.
Obowiązujący gminę plan zwyczajnie „zestarzał się”. Wiele zapisów w nim zawartych
jest niespójnych i sprawia problemy interpretacyjne. Obowiązujący plan opracowany był według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmienionej
całkowicie 12 lat temu. W ostatnich latach
diametralnej zmianie uległy między innymi
przepisy dotyczące ochrony środowiska.
Bardzo zależało mi na zmianie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Aby do niej przystąpić należało najpierw
opracować i uchwalić dla obszaru całej
gminy Kozy nowe studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko. Studium, stanowiące podstawę do opracowania planu, wykonane
zostało w latach 2012-2013. W 2013 roku
Rada Gminy Kozy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego. Jeszcze
w tym samym roku, po uchwaleniu studium,
urbaniści rozpoczęli prace planistyczne. Procedura zmiany planu jest bardzo skomplikowana i czasochłonna, wymaga oprócz samej
pracy projektowej uzyskania kilkudziesięciu
uzgodnień, opinii i decyzji, w tym decyzji
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych klasy
I-III z produkcji rolnej i przeznaczenia ich
na cele nierolnicze. Dopiero po uzyskaniu
wszystkich opinii i decyzji można przystąpić
do wyłożenia planu do publicznego wglądu.
Na decyzję Ministerstwa Rolnictwa czekaliśmy 6 miesięcy. Nie wyrażono w niej zgody
na wyłączenie z użytkowania rolniczego na
terenie gminy Kozy ponad 33 ha gruntów
rolnych klasy III, tj. ok. 33.2% gruntów,
o których wyłączenie staraliśmy się. Generalnie nie ma więc zgody na wyłączenie
z użytkowania rolniczego terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
Urbaniści wprowadzają zmiany do projektu
planu, które są niezbędne w związku z de-

to nasze wspólne dobro

foto: Tomasz Bednarski

OGŁOSZENIE

odpowiada na pytania zadawane przez mieszkańców Kóz

cyzją Ministerstwa Rolnictwa. Plan będzie
wyłożony do publicznego wglądu w dniach
od 11 maja do 12 czerwca br. 2 czerwca
odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Zapraszam
na nią wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości. Wierzę, że w tym roku
nowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie uchwalony i po opublikowaniu zacznie obowiązywać.
W jaki sposób zorganizowane zostanie wychowanie przedszkolne dla dzieci z gminy
Kozy w kolejnym roku szkolnym?
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i uwzględniając konieczność wypełnienia
obowiązków ustawowych, w roku szkolnym
2015/2016 zapewnimy w naszym Przedszkolu Publicznym miejsca dla 225 dzieci
w 9 oddziałach. Organizacja przedszkola
obejmuje dwa oddziały dla 3-latków, cztery oddziały dla 4-latków oraz trzy oddziały
dla 5-latków. Dzieci 5-letnie mają również zabezpieczone miejsca w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W Szkole Podstawowej nr 1 zostanie utworzony jeden oddział o charakterze integracyjnym, uwzględniający potrzeby dzieci
z dysfunkcjami, a w Szkole Podstawowej nr 2
przewidujemy zorganizowanie trzech oddziałów dla 5-latków.
Do jednostek publicznych dzieci zostały przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym na zasa-

dach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz uchwale Rady Gminy Kozy w sprawie
ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Pozostałe dzieci,
niezgłoszone lub nieprzyjęte do jednostek publicznych podczas rekrutacji, mogą skorzystać
z bogatej oferty edukacyjnej placówek niepublicznych z terenu naszej gminy.
Dodam, że obecny stan prawny, określony
przez ustawę o systemie oświaty, obliguje
jednostkę samorządu terytorialnego do zapewnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich.
Z dniem 1 września 2015 r. każde dziecko
w wieku 4 lat ma prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego, a od dnia
1 września 2017 r. takie prawo nabywa każde dziecko w wieku 3 lat.
Jak przebiegają prace projektowe nad
rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej
w Kozach?
Na zlecenie Gminy Kozy w trakcie opracowania są dwa projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dwóch nieskanalizowanych rejonach naszej gminy. Jeden obszar
to teren zlewni kolektora Czerwonka – od
granicy gminy z Pisarzowicami do torów
kolejowych oraz w części ul. Przeczniej
i Dolnej, obejmujący około 305 budynków
mieszkalnych. Drugi to rejon potoku Pisarzówka, a więc Krzemionki, Małe Kozy,
5

Stary Dwór i Wróblowice. Łącznie to ok.
700 budynków. Zakończenie prac projektowych przewidziano na drugie półrocze
bieżącego roku dla pierwszego projektu
i pierwszą połowę 2016 r. dla drugiego.
W ostatnim okresie w naszym urzędzie odbyły się spotkania z projektantami, którzy
omówili zaawansowanie prac. Przedstawili
aktualną koncepcję przebiegu tras kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do działek
zabudowanych oraz tych, które posiadają
wydane pozwolenia na budowę. Większość
tras kanalizacyjnych zaprojektowano w pasach dróg, ale ze względu na duże zróżnicowanie wysokościowe terenu i chęć podłączenia jak największej liczby budynków,
pojawiła się konieczność poprowadzenia
głównych kanałów sanitarnych również po
działkach prywatnych właścicieli.
Projektanci, którzy przeanalizowali wszystkie warianty i możliwości przebiegu kanalizacji zgłosili duży problem z pozyskiwaniem zgód od mieszkańców dla przebiegu
kanałów przez tereny prywatnych działek.
W związku z powyższym apelujemy do
mieszkańców rejonów objętych projektami
kanalizacji sanitarnej o przychylne potraktowanie zagadnienia i współpracę z projektantami. Od wyrażonych zgód właścicieli
nieruchomości zależeć będą trasy ostatecznego przebiegu kanalizacji i faktyczna ilość
nieruchomości objętych projektem.
Pragniemy uświadomić wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy fakt, iż brak
zgody na przebieg kanalizacji w newralgicznych miejscach skutkować będzie wyłączeniem z projektu nawet znacznych rejonów
Kóz. Realizacja zadania polega w dużej mierze na solidarności, wzajemnej życzliwości
sąsiedzkiej oraz świadomości wspólnego
interesu dla dobra mieszkańców w tak upragnionym i wyczekiwanym z niecierpliwością celu, jakim jest podłączenie budynku
do systemu kanalizacji sanitarnej.
Zaznaczę ponadto, że stawianie wygórowanych warunków, takich jak: ustanowienie służebności przesyłu, rekompensaty finansowe
i dodatkowe żądania materialne w zamian za
wyrażenie zgody na wejście w teren działki prywatnej, skutkować będzie znacznym zwiększeniem kosztów wykonania kanalizacji, co przełoży się później na cenę ścieków.
Prosimy właścicieli nieruchomości o życzliwą współpracę z projektantami przy ustalaniu tras przebiegu sieci, aby założone terminy wykonania projektów zostały spełnione
i jak największa ilość budynków została objęta inwestycją.
Not.: Marcin Nikiel

Koziańskie Wiadomości

edukacja

edukacja

Edukacja, zabawa, sukcesy

Zielony dzień
20 marca br. dzieci z Przedszkola Publicznego z pewnością zapamiętają na długo. W tym
dniu zabawom i radości z nadchodzącej wiosny nie było końca. Dzień ten został nazwany
„Zielonym dniem” i wtedy też właśnie odbył
się „Bal zielonych”. Wszystkie dzieci, a także
nauczyciele ubrani byli na zielono, podtrzymując tradycję związaną z powitaniem wiosny. Przy okazji wspólnych zabaw wszystkich
grup, dzieci prezentowały przygotowane
okrzyki na cześć wiosny, jak również piosenki
o wiosennej tematyce. Najmłodsi rozwiązywali także zagadki, bawili się, a na koniec zatańczyli wspólnie szalonego rock’n’rolla. Dodatkową atrakcją było oglądanie przez dzieci
zaćmienia słońca, które przypadło właśnie na
ten dzień. Było to możliwe dzięki jednemu

Ogólnopolski sukces
Koziańskie przedszkolaki po raz drugi już
zwyciężyły w ogólnopolskim konkursie
„Mamo tato wolę wodę”, wygrywając tym
samym atrakcyjne nagrody, z których korzystać będą mogły w przedszkolu. Sukces

Przedszkolaki wzięły udział m.in.
w konkursie recytatorskim.

dzieci nagrodzony został tablicą edukacyjną, a także tabletem. W ubiegłym roku,
w tym samym konkursie, dzieci zdobyły
natomiast tablicę multimedialną. W konkursie, najmłodsi brali udział pod przewodnictwem nauczycielek, które były koordynatorkami projektu konkursowego – pani
Gosi i pani Reni z grupy Smerfów.
Pisanki i recytacja
Dzieci z przedszkola brały także udział
w konkursie na Koziańską Pisankę Wielkanocną, który po raz kolejny organizowany

Konkursowe zmagania
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w trwającym roku szkolnym brali udział
w ogólnopolskich konkursach – matematycznych i informatycznych.
Laureatką Przedmiotowego Konkursu
z Matematyki dla szkół podstawowych
z województwa śląskiego w roku szkolnym
2014/2015 została Natalia Kołodziejczyk
z klasy 6a. Do konkursu, uczennicę przygotowywała mgr Dorota Marzec-Szaliga.
Uczniowie SP 2 w trwającym roku szkolnym brali również udział w trzech konkurNr 5 - maj 2015

sach informatycznych o zasięgu ogólnopolskim. Wyróżnienie w konkursie „Bóbr”
uzyskał Kacper Polakowski z klasy 6b.
Dobrym wynikiem dzieci mogą pochwalić
się także w konkursie „Tik? Tak!”. W zmaganiach, w których uczestniczyło ponad
1000 szkół, koziańska placówka w rankingu ogólnym uplasowała się na 85. miejscu.
Przedstawicieli z SP 2 nie zabrakło także
w programistycznym konkursie „Baltie”.
W eliminacjach do etapu krajowego wzięło udział ośmioro uczniów z klas 4-6.
(SP nr 2)
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był w naszej miejscowości. I również tutaj
najmłodsi pokazali się ze świetnej strony.
Mali artyści z grup: Kubusie, Wiewiórki
i Krasnoludki, pod okiem swoich wychowawczyń przygotowali cudowne pisanki.
Co warte podkreślenia, każda z grup otrzymała „Wyróżnienie zbiorowe”.
W połowie kwietnia odbył się III Konkurs Recytatorski. Dzieci, które wyraziły chęć wzięcia
w nim udziału pod bacznym okiem swoich rodziców przygotowywały się do recytacji. Tym
razem najmłodsi recytowali wiersze Juliana
Tuwima. Konkurs to przede wszystkim zachęcenie do wspólnego czytania w domu literatury polskiej, w tym poezji dla najmłodszych. To
również szansa dla podopiecznych placówki
na rozwijanie zdolności recytatorskich. I przyznać trzeba, że wszystkie dzieci biorące udział
w konkursie fantastycznie się spisały. Wiersze
Juliana Tuwima – choć niektóre były obszerne – nie przeraziły przedszkolaków, którzy po
raz kolejny zadziwili oceniające jury.
Ornitolodzy w przedszkolu
Jedną z kolejnych form edukacyjnych
w Przedszkolu Publicznym w Kozach było
spotkanie z ornitologami. Z dziećmi spotkało się dwóch przedstawicieli grupy ornitologicznej „Zielone SOS”. Ornitolodzy opowiadali dzieciom o swojej niezwykłej pasji, jaką
jest obserwacja ptaków, ich warunków życia,
zwyczajów. Najmłodsi mieli okazję poznać
wiele niezwykłych ciekawostek dotyczących
życia ptaków, jak również dowiedzieć się
więcej o znanym im gatunkach. W ramach
spotkania, przedszkolaki zobaczyły także narzędzia, jakie wykorzystują w swojej pracy
ornitolodzy, jak również poznały wiele fascynujących opowieści przyrodniczych.
(Przedsz)

Wycieczka
w kosmos
Uczniowie klas 2-ich i 3-ich ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach wybrali się pod opieką
wychowawców do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie. Na miejscu uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt. „Królestwo planet”. Podczas ciekawych zajęć uczniowie poznawali
kierunki świata, szukali gwiazdy polarnej, obserwowali różne gwiazdozbiory oraz poznawali
planety Układu Słonecznego. (S. Gołuch/H. Mirek)

21 kwietnia, punktualnie o godz. 9.00, ponad 360 tys. uczniów z trzecich klas gimnazjum rozpoczęło swój egzaminacyjny
maraton nazywany przez niektórych „małą
maturą”. Uczniowie z blisko 7 tys. szkół
rozwiązali dwa testy – najpierw godzinny
sprawdzian z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po przerwie o godz. 11.00 – 1,5 godzinny egzamin z języka polskiego.
Drugiego dnia – w środę – gimnazjaliści zmierzyli się z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. To właśnie ta druga część egzaminu
gimnazjalnego w tym roku będzie sprawdzana
w nowatorski sposób. Cztery z ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych wykorzy-

Obóz językowy

stają system sprawdzania testów on-line. Do
tej pory egzaminatorzy poprawiali egzaminy
w wyznaczonych szkołach. Teraz, za pośrednictwem specjalnego programu, dostaną zeskanowane arkusze przez internet.
Trzeci dzień egzaminów to języki w zakresie
podstawowym, a po przerwie – rozszerzonym. W koziańskim gimnazjum do egzaminu
przystąpiło 105 uczniów. Ten przebiegał bez
żadnych zakłóceń, a uczniowie dzielnie znosili trudy „małej matury”. Zarówno uczniowie, jak również nauczyciele, z optymizmem
oczekują więc na wyniki, które przekazane
zostaną do szkół w czerwcu br.
Beata Mąka

foto: arch. GIM

Dzieciństwo bez próchnicy
10 marca br. rozpoczął się cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i rodziców – „Dzieciństwo
bez próchnicy”. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez panią
edukator, podczas których dowiedziały się,
jak dbać o jamę ustną. Obejrzały także filmy
edukacyjne, wspólnie bawiąc się również
przy melodii piosenki „Szczotka, pasta”. Na
zakończenie zajęć, każde z dzieci otrzymało
pastę i szczoteczkę. Materiały edukacyjne,
trafiły natomiast w ręce rodziców, którzy
wspólnie z najmłodszymi z niecierpliwością
czekają już na kolejne spotkania.

z rodziców, który wykonał dla przedszkolaków specjalny projektor.

foto: arch. PP

Minione tygodnie upłynęły w Przedszkolu
Publicznym w Kozach pod znakiem nauki,
wspólnych zabaw, jak również sukcesów.
Były akcje edukacyjne, wspólne gry i zabawy, a nawet oglądanie zaćmienia słońca
przez specjalny projektor.

Egzamin gimnazjalny

Dzień Otwarty w Gimnazjum

W czwartek – 9 kwietnia br., Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach otworzyło swoje „drzwi” dla
szóstoklasistów. W godzinach 12.00-15.00 uczniowie ze szkół podstawowych mogli uczestniczyć
w różnorodnych zajęciach, ćwiczeniach, doświadczeniach i prezentacjach. Uczniowie i nauczyciele przygotowali dla swoich gości wiele atrakcji. Były to doświadczenia i eksperymenty naukowe,
prezentacje dorobku filmowego i teatralnego uczniów, praktyczne zajęcia w pracowni ceramicznej. Można było zobaczyć również wybuch wulkanu, „sprowokować” gotowane jajko do „przejścia” przez cienką szyjkę butelki, sprawdzić własnoręcznie, że nie święci garnki lepią oraz zapoznać
się z historią teatru, a także twórczością filmową i teatralną gimnazjalistów.
Beata Mąka

Majowe spotkanie z„Dwójką”
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach zapraszają na Majówkę, która odbędzie się 30 maja 2015r. Początek imprezy przewidziano na
godz. 13.00, a miejscem spotkania tradycyjnie będzie plac
przed Szkołą Podstawową nr 2.
Na dzieci i rodziców, którzy pojawią się w ostatnią sobotę maja
na tym wydarzeniu, czeka szeroka gama atrakcji. Swoimi występami pochwalą się uczniowie, w programie organizatorzy przewidzieli także m.in. spotkanie ze strażakami, pokazy pierwszej
pomocy i psów ratowniczych, loterię fantową, przejażdżki konne czy mini ZOO. Warto więc zarezerwować swój czas i spędzić
przedostatni dzień maja na spotkaniu z „Dwójką”.
(SP nr 2)

7 kwietnia br. uczniowie koziańskiego gimnazjum wyjechali na pięciodniowy obóz
szkoleniowy „EuroWeek” do miejscowości
Długopole Dolne na Ziemi Kłodzkiej. Odbywający się cyklicznie program organizowany
jest przez Europejskie Forum Młodzieży
oraz współfinansowany przez Unię Europejską. Obejmuje cztery bloki tematyczne:
„Praca w grupie”, „Kierowanie”, „Praca”
i „Europa”. Zajęcia odbywają się w języku
angielskim i prowadzone są przez wolontariuszy z wielu krajów.
Grupą uczniów z Kóz opiekowało się sześcioro wolontariuszy: Burcu i Marie z Turcji, Ibis z Kolumbii, Patryka z Kenii, Zanisa
z Łotwy oraz Adele z Indonezji. Podczas
zajęć okazali się być dla gimnazjalistów
świetnymi nauczycielami, ale również przyjaciółmi.
Każdy dzień rozpoczynał się od śniadania,
a już godzinę później odbywały się ciekawe lekcje. Była okazja na próbę swoich sił
w różnych grach, prowadzenie debat, rozmowy o życiu, ludziach, religiach. Uczestnicy
mieli także okazję zobaczyć prezentacje multimedialne, dzięki którym poznali kraje opiekujących się nimi wolontariuszy – ich mieszkańców, kulturę czy zwyczaje. Śmiało można
stwierdzić, że czasu na nudę nie było. Zajęcia
zachęcały bowiem uczniów do działania, poznawania innych osób, odważnego prezentowania własnej osoby, swoich poglądów.
Nie może więc dziwić fakt, że ostatniego dnia
koziańscy uczestnicy ze łzami w oczach pożegnali się ze swoimi opiekunami, a także innymi grupami biorącymi udział w tym obozie.
Wszędzie można było usłyszeć: „Będę tęsknić!”, „Chcę tu wrócić!”, „Nice to meet you,
I will miss you!”…
Adrianna Harat

Baczyński
zaprasza
Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Kozach przygotowuje się
do kolejnego roku szkolnego. Co wybrać mogą uczniowie? W roku szkolnym
2015/2016 utworzone zosatną trzy klasy,
z dodatkowym rozszerzeniem z języka angielskiego (1a i 1c) i matematyki (1b). Od
drugiej klasy licealiści mogą wybrać kolejne
przedmioty, których uczyć będą się na poziomie rozszerzonym.
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Nie tylko Pałac

VI Sesja Rady Gminy Kozy

W czerwcu br. odbędą się kolejne zbiórki odpadów problemowych:
- Kozy, ul. Krańcowa (parking przy Kościele) w dniu 6 czerwca w godz. 8.00 – 11.00
- Kozy, ul. Lipowa (obok placu zabaw) w dniu 6 czerwca w godz. 12.00 – 15.00
- Kozy, ul. Krakowska/Gaje (zatoczka autobusowa – obok stacji LUKOIL) w dniu
13 czerwca w godz. 8.00 – 13.00
Przypominamy! Do odpadów problemowych zaliczamy: odpady niebezpieczne, m. in.:
pojemniki po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin, żarówki, świetlówki, baterie,
akumulatory, elektrośmieci czyli zużyty drobny sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy.
Uwaga!
1. W sytuacji, gdy na miejsce zbiórki odpady dostarczane będą poza wyznaczonymi godzinami lub w miejscu zbiórki dostarczający odpady pozostawią nieład i nieporządek
miejsce zbiórki zostanie zlikwidowane!
2.W sytuacji, gdy dostarczone odpady nie będą klasyfikowały się jako odpady problemowe lub ich ilość będzie wskazywała na to, że pochodzą z działalności gospodarczej
odpady nie zostaną odebrane!

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
W miesiącu maju na terenie naszej miejscowości przeprowadzana jest kolejna zbiórka
odpadów wielkogabarytowych. W ramach zbiórki odbierane są m. in.: meble, dywany
i wykładziny, odpady RTV i AGD, sprzęt sportowy, duże zabawki oraz opony samochodów osobowych itp. Odpady te są odbierane bezpośrednio sprzed posesji w terminach
wskazanych w Harmonogramie odpadów komunalnych.
Pamiętajmy, że odpady należy wystawić przed posesję, wzdłuż trasy przejazdu firmy odbierającej odpady, najpóźniej do godz. 6.00 w dniu zbiórki.
Uwaga! W sytuacji, gdy dostarczone odpady nie będą klasyfikowały się jako odpady
wielkogabarytowe lub ich ilość będzie wskazywała na to, że pochodzą z działalności gospodarczej – odpady nie zostaną odebrane!
(UG)

Nr 5 - maj 2015
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Do obory dworskiej od wschodu przylegała
prostopadle gorzelnia, rozpoczynając wschodnie skrzydło zabudowań gospodarczych
(obecnie Spółdzielnia „Ogrodnik”). W IHK
przechowywana jest widokówka z początku
XX w., na której jest m.in. rycina z ogólnym widokiem zabudowań dworskich. Widać na niej,
że nad gorzelnią wznosi się wysoki, fabryczny
komin. Gorzelnia już w I połowie XIX w. była
dość nowoczesna i wydajna, z parowym kotłem,
dającym ok. 100 l. alkoholu 50% na dobę. Na podwórzu, w środku zabudowań gospodarczych

(Biuro RG)

Wybory do
Rad Powiatowych Śląskiej
Izby Rolniczej
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 (tj. 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.
Szczegółowe informacje dotyczące
wyborów zostały zamieszczone w poprzednim wydaniu „Koziańskich Wiadomości” oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Kozy.
Na podstawie art. 28 ust. 2 w/w ustawy
urzędy miast i gmin sporządzają spis
członków izby rolniczej uprawnionych
do udziału w głosowaniu w wyborach
do izb rolniczych. Sporządzony przez
Gminę Kozy spis będzie wyłożony do
wglądu w siedzibie Urzędu w Kozach,
ul. Krakowska 4, w dniach od 18.05.2015 r.
do 22.05.2015 r., w godzinach pracy
Urzędu. Każdy może wnieść zażalenie
w sprawie nieprawidłowości spisu. Informujemy również, że lokal wyborczy dla
Gminy Kozy będzie mieścił się w Szkole
Podstawowej nr 1, przy Placu ks. Karola
Kochaja 1.
(UG)

dóbr koziańskich korzystali z przysługującego
im aż do 1889 r. prawa propinacji – tj. monopolu na produkcję i wyszynk alkoholu. Na
początku XX w. propinatorem we dworze był
Franciszek Hołuj – do 1910 r., kiedy to przy stacji kolejowej otworzył własną restaurację i rozlewnię piwa. Oczywiście do funkcjonowania
gorzelni i browaru we dworze potrzebny był
spichlerz, obok którego było mieszkanie piwowara. We wschodnim ciągu budynków
swoje pomieszczenie miał również stróż,
strzegący przede wszystkim pomieszczeń,
gdzie produkowano
alkohol. Na początku XIX w. był tam też
areszt. W latach 60.
XX w. w byłym spichlerzu dworskim funkcjonowała, zaopatrując
koziańskich rolników
w materiał siewny, filia
Katowickiego Przedsiębiorstwa
Obrotu
Nasionami „Centrala
Nasienna”.
Pisząc o dworskich zaKort w parku pałacowym – ok.1935 r.
budowaniach gospodarPo prawej szklarnia, za nią dom Franciszka Hołuja.
czych należy wymienić
(obecnie zaplecze wybudowanego w 1965 r. pa- również dworskie gospodarstwo ogrodnicze.
wilonu GS) baron Herman Czecz wybudował Jego szklarnia i inspekty oraz ogród warzywny
dwa okrągłe silosy do magazynowania brachy – były za owczarnią (osobny tekst o owczarni
ziemniaczanego, a rzadziej zbożowego odpadu w następnym numerze Koziańskich Wiadogorzelnianego, wybieranego z dna kotła, którym mości – przyp. red.), na północnych krańcach
skarmiano bydło i świnie.
parku pałacowego i stykały się z Księżą Miedzą.
Obok gorzelni funkcjonował browar, w któ- W latach 50. XX w. były tam jeszcze szczątki szklarni, a obecnie
znajduje w tym miejscu przychodnia lekarska.
Do dóbr koziańskich
należały znaczne obszary lasu, więc kolejni
ich właściciele zawsze posiadali tartak.
W okresie międzywojennym dworski
tartak znajdował się
pomiędzy obecnymi
Żołnierze Wehrmachtu przed oborą dworską – 3 września 1939 r. Domami Nauczyciela a cesarką, z bramą
rego dolnej, sklepionej części magazynowano wjazdową od cesarki. W sierpniu 1939 r. wojsłód, potrzebny do warzenia piwa. Później ba- sko zmagazynowało tam skrzynie z amunicją,
ron Herman Czecz przebudował browar na przewiezione z transportu kolejowego ze stacji.
palarnię, produkującą spirytus techniczny. Pro- W niedzielę, porankiem 3 września, będące
wadząc gorzelnię i browar kolejni właściciele w odwrocie polskie oddziały, zdetonowały
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amunicję. Wybuch był tak silny, że tartak zmiotło z powierzchni ziemi, a w miejscu eksplozji
powstał ogromny, głęboki na kilka metrów lej.
Szkody w okolicy były olbrzymie, a największe
w zabudowaniach dworskich. W spichlerzu
popękały ściany, z dachów spichlerza i obory
zerwało dachówkę, siano na poddaszu obory
zapaliło się. Dwa lata temu kolekcjoner z USA
wystawił na aukcję internetową zdjęcie koziańskiej obory dworskiej z feralnego 3 września 1939 r. Zakupiło je Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz. Widać

foto: ze zbiorów IHK

ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Dworskie zabudowania gospodarcze (cz. 2)

łożonej w gminie Kozy – nadano nazwę
„ulica Turystyczna” drodze wewnętrznej, stanowiącej własność gminy oznaczonej jako działka 4388, położonej na
granicy gminy Kozy oraz Pisarzowic.
Podczas sesji Radni oraz osoby uczestniczące
w obradach miały okazję zapoznać się z informacją Policji na temat stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie gminy oraz
działaniach Komisariatu Policji w Kobiernicach za 2014 rok, która została przedstawiona
w formie prezentacji multimedialnej przez
Komendanta Sławomira Walczaka.

foto: ze zbiorów IHK

3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014 – zgodnie z ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 53 ust.1 corocznie podlega
zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej przez
Radę Gminy;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015-2025;
5) zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy
Kozy z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Kozy;
6) nadania nazwy drodze wewnętrznej po-

foto: ze zbiorów TMH i ZK

VI Sesja Rady Gminy Kozy – 29 kwietnia 2015 r.
Radni podjęli 6 uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kozy a Gminą Kęty
w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I.
Gałczyńskiego w Bielsku-Białej;
2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury
za rok 2014 – zgodnie z ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 53 ust.1 corocznie podlega
zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe Domu Kultury przez Radę Gminy;

Marysia Czeczówna – 1938 r.
W tle obora dworska.
na nim ogrom zniszczeń we dworze.
Kilka metrów na wschód od wejścia do pałacowej kuchni stał kurnik. Nie wiadomo, kiedy
został zlikwidowany. W czasie remontu pałacu,
gdy budowano drogę pożarową od ul. Szkolnej, odsłonięto dobrze zachowane, betonowe
fundamenty kurnika. Można je było oglądać,
mierzyć i fotografować.
W ramach zaplanowanego na lato remontu
ul. Szkolnej, wyremontowany będzie również
plac przylegający do zabudowań dworskich. Po
wyfrezowaniu i wyprofilowaniu starej, nierównej
nawierzchni asfaltowej, ułożona będzie kostka
brukowa. Wyznaczone zostaną nowe miejsca
parkingowe. Na placu zabudowane będą ławki
i klomby kwiatowe oraz nowe oświetlenie uliczne.
Grzegorz Hałat

W tekście wykorzystano m. in. „Fototekę
– kronikę Kóz w obrazach” Adolfa Zubera
oraz informacje o zaplanowanym remoncie
ul. Szkolnej, pozyskane w UG Kozy.
Koziańskie Wiadomości
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Śladami Pawła Edmunda
Strzeleckiego

Marek Tomalik

„Zostaw busz w stanie, w którym go zastałeś” – niepisane prawo obowiązuje wszystkich podróżników w Australii. Dzika przyroda, konstelacja gwiazd inna od znanej
nam, iluzja ich trójwymiarowości i bliskości na wyciągnięcie ręki, kolory pustyni,
faliste skały, pustynne drogi przyciągają
podróżników z całego świata.
O wyprawie do australijskiego buszu opowiadał na spotkaniu w Salonie Przeszłości
15 kwietnia Marek Tomalik. Zdjęcia z samochodowej wyprawy, karimata służąca
do spania i zastępująca namiot, instrument
wydrążony przez korniki i wydający dźwięki, to rekwizyty, które można było obejrzeć
podczas spotkania.

Inspiracje są wszędzie

Marek Tomalik jest kozianinem z urodzenia, geologiem z wykształcenia, dziennikarzem prasowym i radiowym, współpracownikiem National Geographic,
podróżnikiem, autorem książek o Australii.
Dla nas przede wszystkim jest autorem artykułu „Antywieś Kozy”, który ukazał się na
ogólnopolskim portalu Onet.pl początkiem
lutego i wzbudził olbrzymie zainteresowanie nie tylko mieszkańców.
Podczas multimedialnej prezentacji Marek
Tomalik pokazał ślady pobytu w Australii polskiego podróżnika i odkrywcy Pawła Edmunda
Strzeleckiego, tj. pomniki, obeliska, nazwy ulic,
restauracji, itp. A już we wrześniu, podróżnik
zaplanował kolejną wyprawę do buszu.
(gbp)

Występy młodych
artystów
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Zespół „Holy Pets”

„Włóczykije” – grupa młodsza

foto: arch. DK

16 i 17 kwietnia sala widowiskowa Domu
Kultury w Kozach wypełniona była muzyką,
tańcem i niepowtarzalnymi emocjami młodej i utalentowanej młodzieży. To właśnie
w naszej miejscowości odbywały się bowiem XVI Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2015, organizowane przez
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.
W pierwszym dniu zaprezentowały się grupy
taneczne – również te działające w Kozach
przy Centrum Sportowo-Widowiskowym:
„BiKids” (instruktor: Paweł Guzik) i „BlackSwans” (instruktor: Marta Gancarz). Co
warte podkreślenia, oba zespoły otrzymały
wyróżnienia w swoich kategoriach.
Drugi dzień SAGI należał do zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.
I w tym przypadku nie zabrakło koziańskiego
akcentu. Na scenie zaprezentowały się bowiem
młode zespoły z Kóz – „Włóczykije” (pod kierunkiem Aleksandry Stępień), które w kategorii
zespołów wokalnych zajęły trzy czołowe miejsca.
W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych wyróżnienie powędrowało do grupy
„Bez znieczulenia”, drugie miejsce przyznano natomiast zespołowi „Holy Pets”, na co
dzień grających w Domu Kultury w Kozach.
Główna nagroda trafiła zaś do zespołu instrumentalnego „Sinfonietta” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu
(instruktor: Teresa Adamus).		
(DK)

„BlackSwans”
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Mimo młodego wieku Jacek Kućka to postać
w Kozach znana wielu osobom. 19-latek to tegoroczny absolwent Liceum Ogólnokształcącego
im. K.K. Baczyńskiego w Kozach, autor wielu
prac i działań o charakterze artystycznym. Jest
m.in. twórcą muralu „Rozważania na temat kolorów/Drzewo życia”, który podziwiać można na
korytarzach koziańskiego liceum. Co ciekawe,
mural przygotowany został na… suficie. To także autor wystawy „Sanctus et reliquiae”, prezentowanej w Pałacu Czeczów oraz w Teatrze Lalek
w Żylinie na Słowacji. Artysta niezależny, pomysłowy, konsekwentny w swoich działaniach.
Z Jackiem Kućką rozmawiamy m.in. o szkolnych przedmiotach, artystycznej niezależności
czy przygotowanym w liceum muralu.
Co motywuje Cię do nauki przedmiotów szkolnych, których nie lubisz?
Jacek Kućka: – Na pewno chęć zaliczenia
ich na jak najlepszą ocenę. Są takie przedmioty, przykładowo matematyka lub język
niemiecki, za którymi nie przepadam, ale
trzeba je opanować chociaż na poziomie
podstawowym. Uważam, że każdy z uczniów
jest inny, a co za tym idzie może różnie radzi sobie z przedmiotami w szkole. Mówiąc
krótko, do przedmiotów, których się nie lubi,
trzeba podchodzić na „luzie” i zdać je na najlepszą ocenę, na jaką jesteśmy w stanie.
Co było Twoją inspiracją do muralu
„Drzewo...”?
J.K.: – Pomysł na mural nie pojawił się od
razu. On ewoluował. Inspiracji do tworzenia
prac trzeba szukać wszędzie, ponieważ nie
wiadomo, kiedy się ona pojawi. Początkowo
miał on powstać w innym miejscu i w trochę
inny sposób. Przed stworzeniem właściwego
malowidła wykonałem w tym roku szkolnym
próbkę, również na suficie, w byłym radiowęźle. Tworząc ten mural, chciałem zrobić
coś dużego, kolorowego, rzucającego się
w oczy i w miejscu, gdzie nikt by nie wpadł
na pomysł, żeby go zrobić. I chyba się udało.
Jakie elementy programu szkoły (zajęcia, atmosfera, relacje z ludźmi) pomogły ci w rozwijaniu swoich talentów?
J.K.: – Na pewno głównie była to atmosfera
panująca w szkole. Dość luźna, ale nie na tyle,
żeby pozwolić sobie na wszystko. To moim
zdaniem bardzo pomaga w rozwijaniu pasji,
talentów. Ograniczenia dla artysty są bardzo
dobre, bo pozwalają na rozwój. Jestem przekonany, że idąc do jakiejkolwiek innej szkoły, nie
rozwinąłbym się tak, jak w Liceum w Kozach.
Miałem tu dość duże pole popisu do wyrażania
się w sposób artystyczny i nie tylko. Nie za bardzo lubię pracować w grupie, jestem – jakby to

powiedzieć – takim „samotnym wilkiem”, ale ne. Czasami pasje biorą górę nad obowiązkami,
na pewno nie jestem samotnikiem stroniącym jednak w takich właśnie sytuacjach staram się
od towarzystwa innych ludzi. A w tej szkole pamiętać o tym, co jest ważniejsze. Czy nauka,
mogłem sobie pozwolić na sposób pracy naj- która jest obowiązkiem i czasami przyjemnobardziej mi odpowiadający.
ścią dla ucznia, czy rozwijanie swoich pasji, jak
Jakie cechy wzmocniłeś w sobie pod- w moim przypadku, tworzenie prac o charakczas nauki w koziańskim Liceum?
terze artystycznym. To uczeń musi być na tyle
J.K.: – Rozwinąłem swoją kreatywność, to odpowiedzialny, żeby wiedzieć, co jest dla nienajbardziej. Stałem
się bardziej otwarty
i towarzyski. A poza
tym nauczyłem się
większego zorganizowania i skrupulatności w życiu
codziennym.
Na czym polega
według
Ciebie
artystyczna niezależność i czy
mogłeś ją zachować tworząc w Liceum?
Jacek Kućka i przygotowany przez niego mural.
J.K.: – Jak już wcześniej wspomniałem, będąc w tym Liceum mia- go istotniejsze i ważniejsze. Jest to jednak trudłem duże pole do popisu do spełniania się ar- ne i nie zawsze się udaje.
tystycznie. Miałem wolną rękę przy tworzeniu Kim według Ciebie jest lider i czy masz
swoich prac. Taka wolność z jednej strony jest jego cechy?
dobra, ale z drugiej zła. Ograniczenia wspoma- J.K.: – Moim zdaniem lider jest osobą, któgają kreatywność u artysty. Nie znaczy to, że je- ra potrafi panować nad ludźmi. Rozdzielać
stem niezadowolony z wolności, jaką tu miałem. obowiązki, kontrolować, a przede wszystkim
Odpowiadając na pytanie – tak, zachowałem potrafi rozmawiać z ludźmi. W każdym jest
niezależność i za to bardzo szkole dziękuję. Idąc trochę z lidera, każdy posiada jakieś jego cedo innej, większej niż ta szkoły, byłbym zapewne chy, ale nie każdy może nim być. Taką osobą
anonimowy i nie mógłbym się rozwinąć w taki jestem na przykład ja. Myślę, że nie sprawdziłsposób, w jaki się rozwinąłem.
bym się najlepiej w jego roli. Jak już wcześniej
Co jest dla Ciebie najtrudniejsze we mówiłem, wolę pracować samotnie i tylko
współpracy z innymi?
w razie konieczności prosić o pomoc.
J.K.: – To, że nie jestem w stanie wszystkiego Według Ciebie warto wybrać naukę
kontrolować. Praca z innymi ludźmi często w Liceum w Kozach?
wiąże się z tzw. kontrolowaniem pracy innych, J.K.: – Moim zdaniem warto, głównie dla
a ja nie lubię tego. Wolę polegać na sobie, a je- atmosfery, jaka tu panuje. Szkoła jest stosunżeli trzeba, to dopiero w ostateczności poprosić kowo mała, więc na pewno nie będzie tu osób
kogoś o pomoc. Często dochodzę do wniosku, anonimowych. Osoby z pasjami mają okazje
na ogół właśnie po skończonej pracy, że gdy- do ich rozwijania. Ważna też jest odległość.
bym zrobił to z kimś jeszcze, poszłoby mi dużo Sam mieszkam w Kozach, więc do szkoły mogę
szybciej i sprawniej. W przyszłości będę musiał chodzić pieszo. To dla mnie oszczędność czastarać się chociaż trochę to zmienić. Z drugiej su i pieniędzy, które musiałbym wydawać na
strony samodzielna praca to też plusy. Jest takie dojazdy. Ale przyznaję się, że w trzeciej klasie
przysłowie, że „sukces ma wielu ojców, a poraż- gimnazjum planowałem uczyć się w szkole
ka jest zawsze sierotą” i tego właśnie staram się w Bielsku. Myślałem głównie o zmianie śrounikać. Dlatego wolę pracować w pojedynkę. dowiska, w którym przebywałem, ucząc się
Jeżeli osiągnę sukces, będzie to mój sukces, a je- w Kozach. Wybór Liceum w Kozach nie był do
żeli porażka to także wyłącznie moja.
końca mój, lecz ostatecznie muszę przyznać, że
Jak Ci się udaje łączyć obowiązki szkol- gdybym miał jeszcze raz wybierać, nie miałbym
ne z różnymi pasjami?
już wątpliwości.
(red)
J.K.: – Szczerze powiem, że jest to bardzo trud-

foto: arch. LO

foto: arch. GBP

kultura
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Nordic walking na czasie

Powiatowe zwycięstwo pod siatką
nała forma drużyny z Kóz zaprocentowała końcowym zwycięstwem w turnieju i pozostawieniem w pokonanym polu
broniącego tytułu zespołu z Bestwiny,
a także samorządowców z Porąbki, Wilkowic i Powiatu Bielskiego. To nie koniec
ważnych osiągnięć z koziańskiego punktu
widzenia, wszak redakcja miesięcznika
„Mój Powiat” przyznała nagrodę za pre-

zentowaną wszechstronność siatkarską.
Otrzymała ją Małgorzata Bednarz.
Nagrody i Puchar Starosty Bielskiego
samorządowcom wręczali: wicestarosta
bielski Grzegorz Szetyński oraz członek
zarządu powiatu Stanisław Pięta. Obecny na zawodach był wójt gminy Kozy
Krzysztof Fiałkowski.
(Ra)

foto: Jarosław Jesionka

Sześcioosobowa drużyna z Kóz okazała
się najlepszą podczas VI Powiatowego
Turnieju Piłki Siatkowej Radnych i Pracowników Samorządowych.
W hali sportowej w Wilkowicach koziański zespół wystartował w składzie: Małgorzata Bednarz, Janusz Łopadczak, Łukasz
Kastura, Tomasz Bednarski, Sławomir
Kasperek i Arkadiusz Bednarz. Dosko-

Drużyna z Kóz wygrała VI Powiatowy Turniej
Piłki Siatkowej Radnych i Pracowników Samorządowych.

Dwa srebra i jeden brąz siłaczy

foto: ARC

Okres świąteczny był pracowity dla duetu siłaczy z Kóz. Wiesław Wróbel i Grzegorz Drewniany wysoką formę potwierdzili w Hiszpanii,
gdzie wystartowali w Mistrzostwach Świata
w konkurencji wyciskania sztangi leżąc.
Po raz kolejny duet siłaczy trenujących
w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach udał się do hiszpańskiego kurortu L’Alfas
del Pi, nieopodal Alicante. Blisko 200 zawodników z kilku państw rywalizowało tu w tradycyjnej formule wyciskania sztangi o wadze
100 kilogramów w pozycji leżącej. O uzyskanym wyniku, a co za tym idzie miejscu, decydowała ilość wykonanych powtórzeń.
Kozianie zaprezentowali się z dobrej strony. Wśród weteranów Wiesław Wróbel
miał 14 zaliczonych prób, a jego młodszy
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podopieczny Grzegorz Drewniany, startujący w kategorii open seniorów do 90 kg, podniósł sztangę zgodnie z przepisami 21 razy.
Takie osiągnięcia dały obu siłaczom srebrne
medale w indywidualnej rywalizacji. Obaj
wystartowali jeszcze w konkurencji drużynowej, gdzie wspólnie z Piotrem Redzikiem
z Żor stanęli na najniższym stopniu podium.
Otrzymali okazały puchar oraz statuetkę.
– Z tegorocznych mistrzostw w pamięci
utkwiły mi szczególnie hymny narodowe,
które dla wszystkich nacji odegrano przed
startem. Poziom zawodów był wysoki, chociaż sędziowie przyjęli bardzo surową ocenę
w zaliczaniu kolejnych prób i o dobre wyniki nie było łatwo – wspomina Wróbel.
(RED)

Kozianie Grzegorz Drewniany i Wiesław Wróbel (obaj na zdjęciu
od lewej) w Hiszpanii osiągnęli kolejne znaczące sukcesy.
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Sukcesy młodych
sportowców
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach
z bardzo dobrej strony pokazali się podczas
ważnych wydarzeń sportowych.
Podopieczni koziańskiej Szkoły Podstawowej nr
1 wzięli udział w Powiatowym Mitingu Pływackim w Kozach. Wśród klas pierwszych, na dystansie 25 metrów stylem dowolnym, 3. miejsce
zajęli Zuzanna Byrska i Konrad Wróbel.
W tej samej kategorii, ale wśród klas II i III,
Natalia Nitecka finiszowała na 2. pozycji,
a Wiktoria Fus była 3.
W rywalizacji klas IV-VI, na dystansie 50 m
stylem dowolnym, 2. lokaty zajęli Nikola Koczur i Marcin Malarz, natomiast na najniższym
stopniu podium stanęli – Julia Sobuń i Jakub
Zawada. W stylu grzbietowym zwycięstwa stały się udziałem Julii Blachury i Oskara Blachury,
a w stylu klasycznym – Anny Kapela.
Uczniowie „jedynki” wystartowali także
w Rejonowych Zawodach Lekkoatletycznych
w Bielsku-Białej, osiągając kilka wartościowych
rezultatów. Najwyższe miejsca zajęli: Weronika
Koterbicka w biegu na dystansie 60 m, dwukrotnie Dominik Czaderna w biegu na 300 m i podobnie Dorota Trojanowska w rzucie piłeczką
palantową. Dwa razy wygrał także Kordian Nowak w skoku w dal. Drugimi miejscami swoją
obecność zaznaczyli podwójnie Sandra Sapeta
w biegu na 300 m oraz Łukasz Wojtylak w skoku
wzwyż. Drugą lokatę zajął też Nowak w biegu na
dystansie 60 m. Koterbicka i Czaderna zajęli ponadto 3. lokaty w skoku w dal. (S.Gołuch, H.Mirek)

Coraz liczniejsza staje się społeczność skupiona wokół nordic walking w Kozach.
27 czerwca tego roku odbędzie się kolejny
Koziański Rajd Nordic Walking na Hrobaczą Łąkę. Regularną aktywność prowadzi
natomiast grupa miłośniczek chodzenia
z kijkami.
Amatorów tego sportu daje się zauważyć
w Kozach od kilku lat. W 2010 roku odbyła się tu pierwsza edycja rajdu na Hrobaczą
Łąkę, który szybko zyskał na popularności. Organizowany jest każdego roku i bez
względu na pogodę przyciąga wiele chętnych osób. Tegoroczny Koziański Rajd
Nordic Walking zaplanowano na sobotę
27 czerwca. Tradycyjnie jego finał nastąpi
na Hrobaczej Łące, gdzie zregenerować siły

pozwoli uczestnikom piknikowa biesiada.
– Od lat przekonujemy się, że to przedsięwzięcie jest potrzebne i znajduje szerokie
grono odbiorców wśród naszej społeczności. Na wyjście z kijami decyduje się sporo
osób, które chcą spędzić czas aktywnie i zadbać przez to o swoją kondycję fizyczną –
mówi Bożena Sadlik, przewodnicząca Rady
Gminy Kozy, inicjatorka popularyzacji nordic walking w Kozach.
W gminie Kozy zawiązała się ponadto kilkunastoosobowa grupa propagująca właśnie
tę formę aktywności. W środy o godzinie
17:00, miłośniczki nordic walking spotykają się na stadionie LKS Orzeł Kozy i pod
okiem instruktora z wielkim entuzjazmem
trenują chodzenie z kijami.

Wyróżnienie za pomysłowość
W ogólnopolskim konkursie „Wymyśl Sportową Grę z Klasą” wzięły udział uczennice Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kozach, które za swoją aktywność doczekały się wyróżnienia.
Przez ponad miesiąc uczniowie wraz z nauczycielami w całym kraju pracowali nad wymyśleniem i nagraniem zupełnie nowej, sportowej gry zespołowej. Organizatorzy konkursu otrzymali
blisko 50 filmów, co świadczy o znacznym zainteresowaniu inicjatywą. Po długich dyskusjach
w ocenie poszczególnych pomysłów ogłoszono listę wyróżnionych w konkursie „Wymyśl Sportową Grę z Klasą”, na której znalazły się dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach.
Wiktoria Koza, Paulina Komendera, Weronika Baron, Edyta Szymlak, Zuzia Furtak i Paulina Mirocha (wszystkie kl. 6b) oraz Kamila Handzlik (kl. 5a) wymyśliły grę „Celni i szybcy”.
Doceniono kreatywność grupy z Kóz, tak uzasadniając nagrodę: „Energiczna gra stworzona przez pomysłowy zespół, wyznający zasadę wspólnego podejmowania decyzji w oparciu
o demokratyczną regułę burzy mózgów – każdy głos jest ważny. A do tego ciekawy tytuł
– modna gra słów nawiązująca do popularnej serii filmowej”. Film prezentujący grę można
odnaleźć na kanale YouTube. 					
(Ma)

Żaki z pucharem
W edycji wiosennej odbył się kolejny
Turniej o Puchar Wójta Gminy Kozy.
W piłkarskiej rywalizacji, na boisku obok
Centrum
Sportowo-Widowiskowego
w Kozach, wzięło udział sześć zespołów,
złożonych z zawodników z rocznika 2002
i młodszych.
Zanim młodzi piłkarze przystąpili do
turniejowych potyczek, odbyła się miła
uroczystość. Wójt gminy Kozy Krzysztof
Fiałkowski, wręczając pamiątkową paterę,
podziękował za pracę społeczną i zaangażowanie Maciejowi Drewnickiemu, który
w latach 2009-2015 pełnił funkcję prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Dwójka” Kozy.
Mimo, iż w poniedziałek 13 kwietnia aura
była daleka od idealnej, wiosenne zmagania
cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów, a młodzi zawodnicy zadbali o wysoki

poziom sportowy. Po Puchar Wójta Gminy
sięgnęli ostatecznie gospodarze, piłkarze
UKS Dwójka Kozy z rocznika 2002, którzy
wszystkie mecze wygrali. 2. miejsce przypadło także miejscowej drużynie, złożonej
z zawodników o rok młodszych. Kolejne
lokaty zajęły żaki Pasjonata Dankowice, Sokoła Hecznarowice, Orła Witkowice oraz
Gronia Bujaków.
Królem strzelców turnieju został z dorobkiem 15 goli Kacper Polakowski (UKS
Dwójka 2002), a najlepszym bramkarzem
Jakub Gąsiorek (UKS Dwójka 2003).
W koziańskich zespołach za wyróżniających
się uznano odpowiednio: Michała Glosa
i Szymona Polakowskiego. Pozytywnym
akcentem wydarzenia było również wręczenie nagród w postaci torb sportowych dla
młodych piłkarzy z Kóz.
Prawdopodobnie w czerwcu odbędą się
w Kozach podobne zawody.
(Ma)
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Nie bez znaczenia dla rozwoju nordic walking na terenie Kóz są odpowiednie ku
temu warunki. Samorząd czyni starania, by
w okolicach Hrobaczej Łąki wytyczyć specjalne szlaki pod nordic walking. – Czekamy na uzyskanie zgody, by oznakować trzy
szlaki w lasach przylegających do gminy
Kozy. Mamy już opracowany regulamin
korzystania ze ścieżek, podpisaną umowę
pomiędzy wójtem a nadleśnictwem, przygotowane zostały również mapy i tablice informacyjne. Pozostało nam jeszcze namalowanie znaków w terenie oraz zamontowanie
tablic – tłumaczy Bożena Sadlik, dodając, że
jesienią bieżącego roku szlaki powinny zostać udostępnione mieszkańcom.
(Ra)

Osiągnięcia
młodzieży „dwójki”
Aż 24 medale, sporo rekordów szkolnych
i indywidualnych – z powodzeniem uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach wystartowali w kwietniowych odsłonach cyklu „Czwartki Lekkoatletyczne”. Sukcesy godne odnotowania przyniosły również zmagania pływackie.
Na podium zawodów, które 16 i 23 kwietnia odbyły się w Bielsku-Białej, z grona podopiecznych koziańskiej Szkoły Podstawowej
nr 2 stanęli: Anna Harańczyk (kl. 5a) – 2 razy
1. miejsce w biegu na 60 metrów i 2 razy
1. miejsce w skoku w dal, Julia Wykręt (6a) –
1. i 2. miejsce w biegu na 60 m, Kinga Pieczora (4b) – 2. miejsce w skoku wzwyż, Kacper
Polakowski (6b) – 2 razy 1. miejsce w biegu
na 300 m oraz 1. i 2. miejsce w rzucie piłeczką
palantową, Szymon Polakowski (5b) –
1. miejsce w biegu na 60 m oraz 1. i 2. miejsce
w skoku wzwyż, Marcin Wandur (6a) – 2 razy
1. miejsce w skoku wzwyż i 3. miejsce w biegu
na 1000 m, Samuel Fedorowicz (4a) – 1. i 2.
miejsce w rzucie piłeczką palantową, Maksymilian Ropski (6b) – 2. miejsce w biegu na 60 m,
Maciej Honkisz (6b) – 2. miejsce w biegu na
1000 m, Jakub Pająk (6a) – 3. miejsce w biegu na 60 m, Paweł Surwiłło (4b) – 3. miejsce
w skoku wzwyż, Michał Glos (6b) – 2. miejsce
w biegu na 1000 m.
Uczniowie „dwójki” mogą również pochwalić
się świetnymi wynikami pływackimi. Podczas
Powiatowych Zawodów Pływackich na basenie Centrum Sportowo-Widowiskowego
w Kozach, Weronika Więcek z kl. 3a zajęła
najwyższą lokatę w rywalizacji na 25 m stylem
dowolnym, podobnie jak Jakub Stanclik (tak(R)
że kl. 3a) na tym samym dystansie.
Koziańskie Wiadomości

kultura

Romans w ogrodzie

Skradzione mądrości

foto: arch. GBP

Historia Skrzata, który odwiedził
bibliotekę 22 kwietnia wraz z krakowskim teatrzykiem „Maska”,
zaintrygowała dzieci klas II Szkoły Podstawowej nr 1.
Skrzat, główny bohater przedstawienia, był pochłonięty literaturą
do tego stopnia, że niemal nie zauważał prawdziwego świata, nie
przeżywał prawdziwych przygód,
nie miał również prawdziwych
przyjaciół. Kiedy Sowa ukradła
cały jego księgozbiór, żeby stać
się „symbolem mądrości”, Skrzat

Dawna biżuteria

foto: arch. DK

W czwartek – 30 kwietnia br., w Pałacu Czeczów odbyły się pierwsze zajęcia realizowane
w ramach projektu „Kultura kołem się toczy”. Grupa średniowiecznych wojów znów odwiedziła naszą miejscowość, by pokazać mieszkańcom, jak wytwarzano niegdyś biżuterię.
Były to bardzo ciekawe zajęcia, a już niebawem odbywać będą się kolejne spotkania w ramach tego projektu. Hasłami następnych zajęć będą kolejno: potrawy, zielarstwo, kowalstwo,
tkactwo oraz garncarstwo. Szczegóły dotyczące kolejnych spotkań znaleźć można na plakatach, a także stronie internetowej Domu Kultury – www.domkultury.kozy.pl.
(DK)
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postanowił go odzyskać. Wyruszył w podróż,
która zamieniła się w interesującą przygodę.
Spotkał m.in. Biedronkę Donka, tajnego agenta, który próbował rozwikłać zagadkę znikających książek. W wyniku zabawnych perypetii
bohaterów, skruszona Sowa przekonała się, że
nie trzeba kraść książek, żeby je przeczytać –
wystarczy skorzystać z biblioteki.
Zainteresowanie dzieci teatrzykiem pokazało, że obcowanie z literaturą ma znaczący
wpływ na ich wyobraźnię, zdolność myślenia, zasób słownictwa i wiedzę o otaczającym ich świecie.			
(gbp)

Zakalec?
Nie uda się!
Czy wałeczki i foremki do ciasta służą tylko słodkim wypiekom? Oczywiście, że nie.
Tę zagadkę szybko rozwiązały wiewiórki
z Przedszkola Publicznego 21 kwietnia.
W ramach warsztatów plastycznych „Do
dzieła!” w pałacowej pracowni plastycznej
używając „kuchennych” rekwizytów wykonywały swoje pierwsze prace z masy ceramicznej. Ich „ceramiczne ciasteczka” udały
się i nie miały nic wspólnego ze słodkimi
zakalcami.			
(gbp)

Wieczór – 9 kwietnia br., upłynął w naszej miejscowości w hiszpańskim nastroju.
Dom Kultury w Kozach po raz kolejny już
bowiem odwiedził Czechowicki Teatr Muzyczny MOVIMENTO. Publiczność miała
okazję obejrzeć spektakl Federico García
Lorca pt.: „Romans w ogrodzie”, zaprezentowany właśnie przez MOVIMENTO.
Była to już kolejna wizyta czechowickiego
teatru na scenie koziańskiego Domu Kultury. Poprzednie występy wyraźnie przypadły do gustu mieszkańcom Kóz, którzy
z chęcią oglądali spektakle przygotowane

Bogata oferta
Jeszcze w czerwcu br. rozpoczną się pierwsze wakacyjne zajęcia dla dzieci, które
przygotował na ten sezon wakacyjny Dom
Kultury w Kozach. Organizowane będą
m.in. zajęcia artystyczne, wycieczki, zajęcia
teatralne czy fotograficzno-filmowe. Z pewnością więc, każdy może znaleźć coś dla
siebie. Szczegółowy harmonogram zajęć
prezentujemy poniżej:
Wakacje z Domem Kultury:
Zapraszamy na zajęcia wakacyjne dla dzieci
w wieku od 7 do 12 lat:
• I termin: 29.06.2015 - 03.07.2015,
• II termin: 13.07.2015 - 17.07.2015,
• III termin: 10.08.2015 - 14.08.2015.
Zajęcia w godz. 9:00-14:00, w grupie do
19 osób.

przez czechowiczan, bacznie obserwując także ostatnie przedstawienie. Można
pokusić się nawet o stwierdzenie, że MOVIMENTO
ma już w Kozach swoich
stałych wielbicieli, którzy
z chęcią pojawiają się na kolejnych odsłonach przedstawień prezentowanych przez
ten teatr.

foto: arch. DK

wia ma czystość.
Smerfy i krasnoludki 24 kwietnia opowiadały, jak powinna wyglądać prawidłowa
higiena naszego ciała. Po burzliwej wymianie zdań tworzyły swoje dzieła plastyczne
wykorzystując kredki, farby i pędzle. (gbp)

foto: arch. GBP

farb i kredek było skrupulatne mycie rączek.
Pszczółkom 15 kwietnia towarzyszyło zawołanie: „Mam mydełko i ręczniczek, mycie
rączek dzielnie ćwiczę!”. Dzieci chętnie demonstrowały, jak wyglądają ich codzienne
zabiegi higieniczne. Surowo skarcili Tadzia
i Zosię, bajkowych bohaterów, nieustannie zapominających o myciu rączek.
Żabki, które gościły Gminnej Bibliotece Publicznej
20 kwietnia, myją ręce
przed posiłkiem, szorują
zęby rano i wieczorem, bardzo lubią się kąpać. Znają
zasady higieny osobistej
i rozumieją, jak ogromne
znaczenie dla naszego zdro-

(MS/DK)

W programie: gry i zabawy, zajęcia artystyczne, atrakcje doświadczalno-naukowe
(fabryka kreatywności), wycieczka, posiłek.
Koszt: 80 zł od osoby.

Wakacyjne wtorki z Domem Kultury:
• 7 lipca, godz. 12:00-14:00 – zajęcia teatralne
• 21 lipca, godz. 12:00-14:00
– zajęcia rytmiczno-ruchowe
• 28 lipca, godz. 12:00-14:00
– zajęcia teatralne
• 4 sierpnia, godz. 12:00-14:00
– zajęcia wokalne
oraz
• 8-9 lipca, godz. 12:00-14:00
– zajęcia fotograficzno-filmowe
Tematyczne zajęcia dla dzieci odbywały się

(DK)

w Domu Kultury także podczas ferii zimowych.

Zajęcia nieodpłatne.

UWAGA

Dom Kultury zaprasza:
Wystawa malarstwa
Wierzymy, że największym skarbem społeczności jest jej kultura, ściśle powiązana z historią. Znajomość i docenienie
rodzimych twórców to ważny element
tożsamości kulturalnej każdego z nas.
Dlatego już dziś zapraszamy Państwa na
wystawę malarstwa zamieszkałego w Kozach – Ottona Boehna (1908-1998), której wernisaż odbędzie się 2 czerwca br.
o godz. 18.00 w Galerii Pałacu Czeczów.
Obracający się wśród artystów grupy „Beskid” twórca, zawodowo zajmował się liternictwem – na wystawie zaprezentowane zostanie przede wszystkim malarstwo,
które uprawiał, ale również oryginalne
projekty, np. szyldów reklamowych i innych elementów identyfikacji wizualnej.

Zapisy przyjmowane są w biurze Domu
Kultury w Kozach wraz z wypełnioną Kartą
Uczestnika Zajęć , którą pobrać można na
stronie internetowej
– www.domkultury.kozy.pl.

foto: arch. DK

Czyste ręce – zdrowia więcej
Historia Tadzia i Zosi z opowiadania Marii Kownackiej pt. „Kukuryku na ręczniku”,
którzy nieustannie zapominali o myciu rączek, posłużyła do przypomnienia dzieciom
z Przedszkola Publicznego o konieczności
codziennego przestrzegania higieny. Zajączki
8 kwietnia br. bawiły się w nazywanie czynności, którym służyły wyjmowane z czarodziejskiego worka szczoteczki, pasty do zębów,
grzebienie i kubeczki. Po namalowaniu wiosennych kwiatów pędzlami i kolorowymi farbami konieczne okazało się dokładne umycie
rączek, bo czyste ręce – to zdrowia więcej!
Przeznaczenie przedmiotów służących do codziennej osobistej higieny jest dobrze znane
również wiewiórkom, które 13 kwietnia w magicznym worku odnalazły mydełko, grzebień,
lusterko. Po zajęciach plastycznych z udziałem

kultura

Vivaldi Rozrywkowo
W ramach XIII Festwialu Muzycznego
VIVALDI FESTIVAL w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach odbędzie
się koncert „Vivaldi rozrywkowo”. Ciekawie zapowiadające się wydarzenie zaplanowano na 16 czerwca 2015 roku, na
godz. 19.00. Bilety w cenie 15 zł nabywać
można w kasie Domu Kultury w Kozach
lub bezpośrednio przed rozpoczęciem koncertu. W programie: „Cztery Pory Roku”
z elementami swingu, calypso, reggae.
Organizatorami wydarzenia są Towarzystwo Muzyki Dawnej im. G. Ph. Telemanna, Bielskie Biuro Koncertowe Solo-Duo-Trio i Dom Kultury w Kozach.
(SPO/DK)
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DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM
2015/2016
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach informuje, że rodzice
i opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie
gminy Kozy, którzy zamierzają skorzystać z dowozu dziecka do najbliższej placówki oświatowej od 1 września 2015 r., proszeni
są o złożenie wniosku wraz z załącznikami w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach –
ul. Szkolna 1, w terminie do 22 maja 2015r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8-174-291, wew. 21.
Koziańskie Wiadomości

zapowiedzi

Spotkajmy się
6-7 czerwca 2015 r. Imprezy na placu

Sobota, 6.06.2015 r.
13:30
16:30
17:00
18:30
20:00
21:00
22:30
02:00

– Dni Kóz
targowym w Kozach przy ul. Szkolnej
Niedziela, 7.06.2015 r.

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych – Złota Trąbka
•
Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice
•
Niezależny Zespół Miłośników Muzyki Kozy
•
Orkiestra Dęta OSP Mazańcowice
•
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz
•
Blach Kapela przy GOK Jasienica
„Akademia Malucha” – występ przedszkolaków
Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” – koncert (w przerwie ok. 17:30 Kacper Osierda – akordeon)
XII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych – Złota Trąbka
•
Koncert Galowy
•
Ogłoszenie werdyktu jury festiwalu Złota Trąbka
•
Koncert Laureata Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych – Złota Trąbka
Koncert zespołu Upheaval
Gwiazda wieczoru – TSA
DJ Paweł zaprasza w lata 80. (dyskoteka w plenerze)
Zakończenie

Konferansjer: Rafał Główka

Imprezy towarzyszące w dniu 7 czerwca 2015 r.
10:00-18:00

Zapraszamy do Pałacu Czeczów
•
Zwiedzanie Izby Historycznej im. A. Zubra
•
„Koleją przez Kozy” – wystawa modelarstwa kolejowego
•
Wystawa malarstwa Ottona Boehna

12:00-18:00

Zapraszamy do parku przy Pałacu Czeczów (spacery z przewodnikiem: godz. 13:00, 15:00)

10:20-13:00

Koncerty plenerowe XII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych – Złota Trąbka
•
Spielmannszug Komptendorfe.V. NIEMCY (godz. 10:20 – pl. Ks. K. Kochaja)
•
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz (godz. 11:30 – Kozy Gaje, przy kościele, 12:30 – Małe Kozy, przy kościele)

14:00-18:00

Prezentacje, stoiska, atrakcje
•
Kultura kołem się toczy – prezentacja dawnych rzemiosł
•
Pokazy modelarskie
•
Koziańskie rękodzieło
•
Warsztaty energii odnawialnej
•
Gry i zabawy z Kolnetem
•
Wystawa samochodów

W dniach 6 i 7 czerwca 2015 r. odbędzie się kwesta w ramach akcji
„Pola Nadziei” zbiórka pieniędzy na Hospicjum w Bielsku-Białej.
Nr 5 - maj 2015
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11:30
12:00
13:30

Koncert orkiestry dętej Spielmannszug Komptendorfe.V. – NIEMCY

15:00

Słonecznie – tanecznie – pokazy taneczne grup Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej ART. oraz Domu Kultury
w Kozach („Szase”, „Koziczki”)

15:30
16:00
16:30
16:50
17:15
17:30
18:00
24:00

Dyktando Gminne

Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy Konkurencja I – Jazda sprawnościowa
Przedszkolaki w barwach muzyki prezentacja Przedszkola Publicznego

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Dolni Chiflik – BUŁGARIA
Dwójkowa kuźnia talentów – Szkoła Podstawowa nr 2
Pokazy taneczne Centrum Sportowo-Widowiskowego
Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy – ogłoszenie wyników
Energia i rytm Koncert zespołów „Bez znieczulenia” (Pop-rock) oraz „Holy Pets” (Rock)
Zabawa taneczna z zespołem Dravox (w przerwie ok. godz. 19:00 ogłoszenie wyników Dyktanda Gminnego)
Zakończenie

Konferansjer: Kuba Abrahamowicz

Pozostałe imprezy towarzyszące z okazji Dni Kóz 2015
27.05.2015 godz.18:00

Salon przeszłości „Ks. Andrzeja Hermana przypadki. Dzieje koziańskiej społeczności protestanckiej”

Pałac Czeczów, sala koncertowa

29.05.2015 godz. 18:00-22:00
31.05.2015 godz. 9:00
02.06.2015 2 godz. lekcyjne
02.06.2015 godz. 18:00
13.06.2015 godz. 9:00-13:00
13.06.2015 godz. 8:30-14:30
14.06.2015 godz. od 12:00

IV Kojzka Noc Muzeów

Pałac Czeczów, Izba Historyczna

Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Władysława Honkisza

Dom Kultury w Kozach

Szkolne Obchody Dni Kóz

Szkoła Podstawowa nr 2

Wernisaż wystawy malarstwa Ottona Boehna

Galeria w Pałacu Czeczów

Piknik ze Szkołą Podstawową nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Turniej siatkarski „Trójek” kobiet i mężczyzn

CSW hala

Zawody pływackie

CSW basen

Organizatorzy imprez zastrzegają sobie możliwość zmiany programu.
Szczegółowe informacje oraz regulaminy
na stronach internetowych poszczególnych organizatorów imprez.
W związku z imprezami Dni Kóz, w dniu 6 czerwca br. w godz. 13:15-14:00 zostanie ograniczony ruch samochodowy na ul. Szkolnej.
Przybywających na imprezy uprasza się o korzystanie z parkingów: ul. Szkolna (w tym: przed pocztą, przy szkole), ul. Cmentarna, pl. Ks. K.
Kochaja, ulice na osiedlu „Północ” (Lipowa, Akacjowa, Przemysłowa).

zapowiedzi
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Wystawa Strońskiego

Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy

Regulamin
1. Celem jest promocja walorów turystycznych wsi Kozy oraz promowanie
rodzinnego spędzania wolnego czasu.
2. Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy zostanie rozegrany w dniu
7 czerwca 2015 roku.
3. Miejscem KRKS jest teren Gminy Kozy.
4. W KRKS biorą udział załogi złożone z kierowcy (mieszkańca Gminy Kozy posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdu) oraz członków jego rodziny (min.
kierowca + 1, max. kierowca + 4).
5. Do KRKS dopuszczone są zarejestrowane
samochody osobowe posiadające aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC
oraz wymagane wyposażenie.
6. Zgłoszenia załóg do KRKS następuje
na karcie zgłoszenia w terminie od dnia
20 kwietnia do dnia 29 maja 2015r.
(zgłoszenia przyjmowane są w Domu
Kultury w Kozach).

30 kwietnia br. w Domu Kultury, w Galerii Pałacu Czeczów nastąpiło otwarcie wystawy rzeźby Ryszarda Strońskiego. Na co dzień
pracownik Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Międzybrodziu Bialskim, zajmuje się rzeźbą od lat 80-tych ubiegłego wieku. W jego dorobku rzeźbiarskim odnaleźć można zarówno cechy twórczości amatorskiej, jak również ludowej.
Podczas koziańskiej ekspozycji przeważają prace o tematyce sakralnej – przedstawienia świętych, Chrystusa Frasobliwego czy aniołów. Zobaczyć można także pojawiające się motywy muzyczne: sylwetki beskidzkich grajków. Wystawa rzeźby potrwa do 22 maja br.
(SPO)

Książko, gdzie jesteś?

Na bibliotecznych detektywów, którzy
odwiedzają Gminną Bibliotekę Publiczną
czekają różnorodne zagadki. Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek nie zawsze bywa
proste. Przekonali się o tym 14 kwietnia br.
uczniowie klasy 1a SP nr 1. Nie lada wyzwaniem okazała się dla nich konkurencja polegająca na odszukaniu odpowiedniej książki
zaszyfrowanej w obrazku. Detektywi nie

(DK)

Promocja Młodych Talentów 2015
Dom Kultury w Kozach w dniach 24-25 czerwca br. organizuje Promocję Młodych
Talentów, która ma za cel wyłonienie uzdolnionej artystycznie młodzieży, obdarzonej
potencjałem twórczym oraz tworzenie warunków do dalszego rozwoju artystycznego.
Uczestnicy prezentują swoje talenty artystyczne przed komisją, która ma za zadanie
ocenić prezentację i wskazać ewentualne kierunki dalszej pracy. Regulamin PMT oraz
kartę zgłoszenia znaleźć można na stronie internetowej Domu Kultury w Kozach –
www.domkultury.kozy.pl.

Nr 5 - maj 2015

18

zrażając się drobnymi przeszkodami
poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami, a dopingował ich specjalny
gość – Miś Gabryś.
Przejrzyste stały się też biblioteczne
działy dla uczniów klasy IIb z SP nr 1,
którzy 15 kwietnia br. bawili się w detektywów. Była rozmowa o zasadach
rozmieszczenia książek na regałach
i poznawanie działów, do których
wędrują książki po ich opracowaniu
przez bibliotekarza. Zapamiętali, że
„żelazną zasadą” w bibliotece jest porządek na półkach.
Na brak zajęć nie mogli narzekać również uczniowie SP nr 2.
W warsztatach z cyklu „Biblioteczny
detektyw” uczestniczyły klasy trzecie – IIIb
20 kwietnia, a IIIa 24 kwietnia. Kolejne spotkania w ramach tego cyklu pokazują, że są to
wartościowe „warsztaty” dla dzieci. Rozwiązywanie rebusów i zagadek pozwala na odkrywanie kolejnych tajemnic biblioteki, tym
samym biblioteczny labirynt dla najmłodszych czytelników przestaje być zawiły.
(gbp)

Gdzie to jest? – konkurs

foto: arch. GBP

(DK)

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.
Teksty powstały przy współpracy Urzędu Gminy Kozy i podległych jednostek samorządowych.
Druk: drukarnia Propak, Partyzantów 52, 32-650 Kęty.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie również prawo do skrótów i redagowania tekstów.

foto: arch. DK

7. KRKS rozgrywany jest w trzech konkurencjach, a suma zdobytych punktów
decyduje o ostatecznym zwycięstwie.
Załogi otrzymują karty startowe, na
których rejestrowany jest przebieg
konkurencji:
• Konkurencja I – jazda sprawnościowa. Konkurencja zostanie rozegrana
w godz. 12:00-13:00 na placu targowym w Kozach przy ul. Szkolnej (załogi zgłaszają się na start do godz. 11:30
– odprawa).
• Konkurencja II – jazda turystyczna.
Konkurencja zostanie rozegrana w godz.
13:00-16:00 na terenie Gminy Kozy start
z placu targowego w Kozach przy ul.
Szkolnej. Czas konkurencji nie jest rejestrowany (nie podlega punktacji)!
• Konkurencja III – test wiedzy. Konkurencja zostanie rozegrana w godz.
13:00-16:00 (równocześnie z przebiegiem konkurencji II).
8. KRKS zwycięża załoga, która otrzymała największą, łączną ilość punktów.
9. Nagrody (puchary) otrzymują pierwsze trzy załogi.
10. Wszystkie załogi startujące w KRKS
otrzymują dyplom uczestnictwa.
11. Organizatorzy mogą przyznać nagrody
pozaregulaminowe.
12. Każdy uczestnik KRKS otrzyma posiłek (wydawany na placu targowym).
13. W sprawach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem głos
decydujący ma Komandor KRKS.

foto: arch. GBP

Dom Kultury i Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kozach przygotowały nie lada atrakcję
dla fanów motoryzacji. 7 czerwca br. –
podczas Dni Kóz – odbędzie się bowiem
Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy. Poniżej publikujemy Regulamin
(opis konkurencji dostępny na stronie
www.domkultury.kozy.pl), który obrazuje planowane przedsięwzięcie. Chętni do
wzięcia udziału w zabawie swoje zgłoszenie
złożyć mogą do 29 maja br. w Domu Kultury w Kozach. Warto podkreślić, że ilość
przyjmowanych zgłoszeń jest ograniczona.

Zapraszamy naszych czytelników do kolejnej już odsłony konkursu z cyklu – Gdzie
to jest? Tym razem, należy odpowiedzieć
na następujące pytanie: „Na jakim budynku w Kozach znajduje się przedstawiona na
zdjęciu ciekawa mozaika?”.
Odpowiedzi przesyłać należy drogą elektroniczną do końca maja br. na adres e-mail:
izbahistoryczna@gbpkozy.pl. W treści prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku oraz
numeru telefonu lub adresu e-mailowego.
(gbp)

Złota Trąbka
2015

XII edycja Międzynarodowego Festiwalu
Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” odbędzie
się w dniach 5-7 czerwca 2015 r. Wraz
z upływem lat Festiwal mocno rozbudował
swój program i poszerzył zasięg. Tym razem
organizatorzy zaplanowali międzynarodowy konkurs estradowy oraz paradę orkiestr
w Bielsku-Białej. W Jasienicy odbędzie się
konkurs musztry orkiestrowej, w Kozach
natomiast przewidziano warsztaty dla orkiestr, podczas których zespoły przygotują
Koncert Galowy oraz organizowany po raz
pierwszy dla zespołów działających w naszym regionie – Powiatowy Przegląd Orkiestr. Zespoły zaprezentują się przed jury
i publicznością w sobotę – 6 czerwca. Ponadto, zgłoszone zespoły będą promować
muzykę orkiestrową w kilku miejscowościach naszego powiatu.
W tym roku do Festiwalu zgłosiło się 12 zespołów, w tym z Niemiec, Bułgarii, Węgier
oraz Polski. Będą konkurować w dwóch
kategoriach: orkiestry dęte oraz pokrewne
formacje instrumentalne. Ewenementem
jest, że po raz pierwszy w historii Festiwalu
w konkursie wystąpią dwa zespoły działające w Kozach!
(A. Czaplińska-Syjota)
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Koziańscy krótkofalowcy na Krecie
Świadczą o tym odwiedziny na stronie internetowej wyprawy (ponad
7500 odwiedzin z 74 krajów). Bazowa stacja radiowa wyprawy znajdowała się w wiosce Tsikalaria, ale pracowano także w terenie, m. in. z takich
miejsc jak: Góry Białe, czy plaże Elafonisi, Falasarna oraz Balos.
Nawiązano kontakty nie tylko radiowe, ale i osobiste z krótkofalowcami
z Krety. Członkowie wyprawy przekazali greckim kolegom upominki od Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, w tym album i film o naszym powiecie.
Wyprawa była pierwszą tego typu inicjatywą tutejszych krótkofalowców, a zdobyte doświadczenia i kontakty pozwalają snuć plany na kolejne eskapady z radiem.
Strona internetowa wyprawy – http://www.qrz.com/db/sx9pl. (SP9JKB)

foto: ARC

W dniach 18-24 kwietnia 2015r. krótkofalowcy z powiatu bielskiego, reprezentanci klubów: koziańskiego – SP9KOZ (http://radio.kozy.pl)
i bielskiego - SP9KAT (http://rudolf.net/kat) odbyli wyprawę radiową
(DXpedition) na grecką wyspę Kreta.
Poza aspektem sportowym i technicznym jednym z celów wyprawy była
pomoc chorym dzieciom z powiatu bielskiego poprzez współpracę z Fundacją „Razem Dla Dzieci”, która działa na rzecz rozwoju Szpitala
Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Podczas wyprawy na Krecie krótkofalowcy nawiązywali łączności radiowe z krótkofalowcami z całego świata
(ponad 2000 łączności) i starali się zachęcać do wspierania inicjatyw
wspomagających chore dzieci. Zainteresowanie wyprawą było ogromne.

Nazwij rondo
mularz 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 naszej

miejscowości do składania kolejnych propozycji nazw rond.
(red)

foto: MN

Przypominamy czytelnikom Koziańskich
Wiadomości, że do 29 maja br. składać można propozycje nazw dla dwóch skrzyżowań
z ruchem okrężnym znajdujących się w naszej
miejscowości. To ronda zlokalizowane odpowiednio w ciągu drogi krajowej DK-52, a także na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego
i Nadbrzeżnej. Jak przedstawić swój pomysł?
Propozycje nazw rond składać można na
Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy
Kozy lub drogą elektroniczną na adres
e-mailowy: ug@kozy.pl na formularzu
stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr
24/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w terminie
do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 14.00. For-

foto: arch. GBP

Popołudniowe dziergania
Czytelnicy spotykający się raz w miesiącu na „Dzierganiu wśród książek” wiedzą, że warto odwiedzać bibliotekę, bo w niej nie można się
nudzić. Tak też było 7 kwietnia 2015 r. Wszyscy pracowali wytrwale zgłębiając kolejne tajemnice szydełkowej techniki siatkowej. Nie
brakowało dobrego humoru, kawy, herbaty, a także mobilizującej
wymiany doświadczeń. Wiadomo, że nic bardziej nie zachęca do
działania, jak możliwość obejrzenia pięknych prac, które powstały
z pomocą szydełka, kordonka, czy wełny. Co ważne, do grupy dziergających dołączyć może każdy. Spotkania w ramach tego projektu
odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16-18.
(gbp)

