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„Bogatszy” plac zabaw

Na placu zabaw przy ulicy Zagrodowej zamontowano nowy zestaw AMELKA, którego zakup możliwy był dzięki hojności sponsorów. Ten najmniejszy w naszej gminie
plac zabaw cieszy się ogromną popularnością, nie tylko wśród okolicznych mieszkań-

ców. Miejsce to odwiedzają również rodzice
z dziećmi z innych rejonów. Jego ogromną
zaletą jest bezpośrednie usytuowanie przy
lesie, dzięki czemu w upalne dni można tutaj odpocząć, chowając się przed słońcem
w cieniu drzew. 			
(UG)

Kozianie w trasie
Przełom lipca i sierpnia to tradycyjnie już
pracowity okres dla Zespołu Pieśni i Tańca
„Kozianie”. Tego lata zespół wziął udział
w 52. Tygodniu Kultury Beskidzkiej, wystąpił na estradzie w Makowie Podhalańskim,
zaprezentował się także w Wiśle towarzysząc Kasi Zarębie podczas plenerowego
koncertu. Swoją reprezentację „Kozianie”
mieli także podczas przeglądu „Kulinarne
Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”, który odbył się w Jasienicy (więcej o tym wydarzeniu na str. 3).
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ZPiT Kozianie

Most gotowy

foto: arch. DK
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Zakończyła się przebudowa mostu w ciągu ulicy Nadbrzeżnej. W miejsce starego, uszkodzonego mostu, który został rozebrany, powstał nowy, o polepszonych parametrach użytkowych. Most jest szerszy, ma nowy asfalt i chodnik dla pieszych. Koryto rzeki wzmocniono
koszami gabionowymi. Nowy asfalt położono też na części ulicy Spółdzielczej. Przebudowę mostu zrealizowano ze środków własnych Gminy Kozy. Wartość robót budowlanych
wyniosła ok. 190.000 złotych.
				
(red)

Lodownia w parku

foto: arch. UG

Zakończono roboty związane z zabezpieczeniem
zabytkowej lodowni w parku przy Pałacu Czeczów.
W wyniku prac ekipy budowlanej oraz archeologa
odkryto i wyeksponowano hipotetyczny zarys układu pomieszczeń dawnej lodowni. W kopule lodowni
(wewnątrz i na zewnątrz) uzupełniono fragment ceglany. Od strony wewnętrznej kopułę wzmocniono
konstrukcją stalowo-siatkową, wnętrze zostało podświetlone. Na zewnątrz odtworzono kamienną konstrukcję kręgu podtrzymującego kopułę. W odtworzonym wejściu zamontowano kratę zabezpieczającą
oraz tablicę informacyjną. Wokół kopuły lodowni
uporządkowano teren i wykonano nasady zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych. Prace
w lodowni wykonano w ramach projektu: „Wzrost
atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów”.
(UG)
Nr 8 - sierpień 2015

2

wydarzenia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Park po renowacji
br. Odrestaurowany kompleks pałacowo-parkowy, który pięknie się już zazielenił jest znakomitym miejscem relaksu dla mieszkańców i gości oraz ważnym elementem krajobrazowym
centrum Kóz. Zespół pałacowo-parkowy moż-

Kulinarne dziedzictwo

(UG)

Bezpieczny wiadukt

Koło Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”
reprezentowali gminę Kozy w tegorocznej edycji „Kulinarnego dziedzictwa Powiatu Bielskiego” w Jasienicy. Podczas przeglądu potraw
tradycyjnych serwowano te związane ze żniwami. I choć wydawać by
się mogło, że w tym zakresie niewiele można zaprezentować, uczestnicy zdecydowanie zadali kłam tej teorii.
Szybko bowiem okazało się, że zachowano wiele tradycyjnych smaków z okresu żniw. Przepisy na większość potraw były bardzo proste,
przygotowane dania smaczne i przede wszystkim dające sporo energii do pracy w polu. Wśród prezentowanych produktów przez panie
z KGW znalazła się nawet nalewka z tarniny. Sukces odniosły natomiast placki ziemniaczane ze śmietaną – 1. miejsce w kategorii danie
główne – przygotowane przez „Kozian”.
(mm/red)

foto: arch. DK

na obejrzeć w filmie promocyjnym, do którego
link znajduje się na stronie internetowej gminy
http://www.kozy.pl/multimedia-o-kozach/
site/31.html

foto: MS

Dobiegły końca prace rewitalizacyjne w parku
prowadzone w ramach projektu pn. „Wzrost
atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym – Pałac
Czeczów”. Projekt zrealizowano ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach prac wybrukowano alejki, zamontowano
elementy małej architektury, system informacyjny, nowe oświetlenie, nasadzono kwiaty
ozdobne, utworzono labirynt z odpowiednio
uformowanego grabu. Renowacji poddano
również lodownię. Oczyszczono ją z zalegających śmieci, odkryto kopułę, kamienny pierścień wokół niej oraz fragment korytarza. Na
zewnątrz, poniżej pierścienia obsadzono ją zielenią. Wydano ulotkę o parku, a jego oficjalne
otwarcie nastąpi podczas dożynek, 6 września

Placki ziemniaczane ze śmietaną przygotowane przez
„Kozian” nie miały sobie równych.

W ostatnim czasie coraz częściej dochodziło do zdarzeń drogowych
pod wiaduktem kolejowym na ulicy Nadbrzeżnej. Scenariusz niemal w każdym przypadku był ten sam. Kierowca nie zwrócił uwagi
na znak informujący o wysokości wiaduktu, by po chwili zniszczyć
swoje auto czy naczepę. – Tych zdarzeń było wiele. Wjechała ciężarówka, kiedyś dach stracił autobus, nie zmieściła się laweta z oknami, problemy miały wyższe busy – mówił w wywiadzie dla Radia
Bielsko jeden z mieszkańców naszej miejscowości.
Wydaje się jednak, że problem został całkowicie zażegnany,
a o wypadkach w tym miejscu będzie mówić się już tylko w czasie
przeszłym. W lipcu wykonano bowiem dodatkowe oznakowanie
wiaduktu, które z pewnością znacząco wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie obiektu. Od strony południowej i północnej zamontowano bramownice stalowe z ruchomymi
tablicami U-9c. – Są to elementy stalowe z blachą na łańcuchu.
Jeśli kierowca będzie miał wyższy samochód, już 20 metrów przed
wiaduktem „dostanie” sygnał w naczepę, że znajduje się tam,
gdzie nie powinien – tłumaczy wójt gminy, Krzysztof Fiałkowski.
Dodatkowym elementem oznakowania są również piktogramy
grubowarstwowe, które pojawiły się na jezdni.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 18 tys. złotych. – Poprawa bezpieczeństwa w tym miejscu była dla nas bardzo ważna. Mam nadzieję, że dzięki temu wyeliminujemy tego typu zdarzenia w naszej
miejscowości. Do działań mobilizowali nas mieszkańcy, dlatego
cieszę się, że udało nam się przeprowadzić kolejną istotną inwestycję, a w naszej gminie dzięki temu znów jest bezpieczniej – dodaje wójt.
(mast)
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Koziańskie Wiadomości

gmina

Gospodarka wodno-ściekowa

Wójt Krzysztof Fiałkowski

Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
W związku z kontrolami przeprowadzanymi przez pracowników Urzędu Gminy Kozy w zakresie
częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz podłączeń budynków do istniejącej
sieci kanalizacyjnej prosimy mieszkańców o przechowywanie umów i faktur potwierdzających wykonanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub usunięcia osadów z przydomowych
oczyszczalni ścieków za okres ostatniego roku, niezbędnych celem okazania w przypadku kontroli.
Poniżej kilka istotnych informacji dla właścicieli nieruchomości:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.) – art. 5
ust. 1 pkt.2, 3a i 3b nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązki związane z gospodarką ściekową:
1. obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub
w przypadku jej braku wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub
przydomową oczyszczalnię ścieków,
2. obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych
(zbiornik ten jednak musi być szczelny, bez nielegalnych odpływów),
3. obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z wymogami prawa
(opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorcę, posiadającego stosowne zezwolenie Wójta Gminy Kozy na prowadzenie działalności w tym zakresie).
Brak wypełniania przez właściciela nieruchomości ustawowych obowiązków przytoczonych powyżej jest wykroczeniem w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Oznacza to, że konsekwencją naruszenia prawa może być nałożenie przez policję mandatu karnego, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Wysokość
mandatu może wynieść do 500 zł. Niezależnie od powyższego, w przypadku dalszego niestosowania się przez właściciela posesji do przepisów w/w ustawy – np. braku przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej zostanie wszczęte z urzędu postępowanie, nakazujące właścicielowi posesji
wykonanie obowiązków ustawowych, kończące się wydaniem stosownej decyzji. Egzekwowalność w/w decyzji, zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
prowadzona będzie w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
skutkującym wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania
obowiązków. Grzywna może zostać nałożona kilkakrotnie, przy czym łącznie może wynosić nawet
do 50.000 zł dla osób fizycznych i do 200.000 zł dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej. Informujemy również, że w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą
posiadającym stosowne zezwolenie Wójta Gminy Kozy, Gmina jest ustawowo zobowiązana do
opróżnienia szamba. W takim przypadku Wójt Gminy wydaje z urzędu stosowną decyzję, obowiązującą przez okres jednego roku, w której określa m. in.: obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie
zbiornika bezodpływowego, terminy wnoszenia tych opłat oraz terminy i sposób udostępniania
nieruchomości w celu opróżnienia szamba. Opłatami wynikającymi z w/w decyzji Gmina obciąży
właściciela nieruchomości.
(UG)

ZBIÓRKA ODPADÓW
W czerwcu br. przeprowadzono coroczną zbiórkę
odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy. Zebrano łącznie 36,75 ton wyrobów azbestowych z terenu 17-tu posesji. Zbiórka obejmowała załadunek,
transport oraz unieszkodliwienie odpadów. Łączny koszt zbiórki wyniósł 11 649,02 zł.
Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
z terenu Gminy Kozy we wrześniu, w wyznaczonych miejscach odbędą się kolejne zbiórki odpadów niebezpiecznych:
• 5 września w godz. 8.00 – 11.00 – ul. Krańcowa
(parking przy Kościele),
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• 5 września w godz. 12.00 – 15.00 – ul. Lipowa
(obok placu zabaw),
• 12 września 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.
Uwaga!
Prosimy mieszkańców o dostarczanie odpadów
do wyżej wskazanych miejsc tylko w wyznaczonych godzinach. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie zostaną odebrane. Kolejne
zbiórki zaplanowane są na grudzień.
(UG)
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- Ostatnio w mediach dużo mówi się
o konsekwencjach zażywania przez
młodych ludzi tzw. dopalaczy. Jak gmina radzi sobie z tym problemem?
- Zdajemy sobie sprawę, że powszechny
dostęp do substancji o działaniu psychoaktywnym, tzw. dopalaczy, powoduje wzrost
zagrożenia zdrowia i życia dzieci oraz młodzieży. Wszystkie nasze gminne jednostki
oświatowe podejmują wzmożone działania
o charakterze zapobiegawczym i edukacyjnym. W szkołach podstawowych profilaktyka antydopalaczowa jest częścią profilaktyki
zdrowotnej. Jest to też jedno z zadań szkolnego psychologa, pedagoga i pielęgniarki.
Szkoły zapraszają specjalistów zajmujących
się szkoleniem uczniów w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo. Rozmowy
z uczniami na temat niebezpieczeństw wynikających ze stosowania używek przeprowadzają również wychowawcy klas, zwłaszcza w okresie przedwakacyjnym. Zajęcia
prewencyjne odbywają się także w każdym
roku szkolnym w Gimnazjum im. Jana
Pawła II. Szkoła zorganizowała m.in. zajęcia poświęcone profilaktyce alkoholowej
i nikotynowej, cyberprzemocy, przemocy
rówieśniczej, środkom odurzającym, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz pierwszej pomocy. Do współpracy przy realizacji
tych zajęć zaproszono pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, służby
zdrowia i policji.
Na początku nadchodzącego roku szkolnego zaplanowano przeprowadzenie we
wszystkich klasach warsztatów poświęconych problematyce środków odurzających,
w tym tzw. dopalaczy. W naszym Liceum
profilaktyka dotycząca dopalaczy połączona jest z profilaktyką antynarkotykową.
Corocznie uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczą w zajęciach ze specjalistą.
To jeden z elementów dyskusji i dogłębnej
analizy podczas warsztatów dla klas pierwszych w ramach programu „Spójrz inaczej
na agresję”. Ponadto nauczyciele i wychowawcy cyklicznie biorą udział w merytorycznych kursach. W zakończonym roku
szkolnym cała rada pedagogiczna została
przeszkolona przez specjalistę do spraw
uzależnień. Informacje przekazywane są
również rodzicom uczniów w formie corocznych prelekcji. Pedagog szkolny upowszechnia broszury i plakaty informacyjne.

gmina

o bieżących sprawach w Gminie Kozy

Prowadzimy szeroką profilaktykę

foto: Marcin Nikiel

Reasumując, przy poprawie warunków
funkcjonowania gminnej infrastruktury
oświatowej realizujemy zadania własne
i zlecone.

Dodam, że optymistycznym akcentem jest
to, że w ostatnich latach nie stwierdzono, by
uczniowie Liceum mieli do czynienia z tzw.
dopalaczami.
- Kończą się wakacje, podczas których
czas wolny od zajęć wykorzystuje się na
remonty, doposażenie placówek. Jakie
inwestycje oświatowe przeprowadzono
tego lata?
- W tym roku łącznie na inwestycje oświatowe Gmina Kozy przeznaczyła ponad
285 tys. zł. Środki te wydano m.in. na kompleksową modernizację stołówki szkolnej
z adaptacją nowych pomieszczeń i zakupem
kotła w Szkole Podstawowej nr 2 (wartość
zadania wraz z projektem technicznym wynosi 152 tys. zł), ułożenie kostki brukowej
i modernizację części ogrodzenia przed
Gimnazjum oraz budowę oświetlenia na
boisku sportowym na łączną kwotę 54 tys. zł,
adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne
z modernizacją oświetlenia oraz prace projektowe adaptacji pomieszczeń na oddziały
przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1
(wartość zadania 57 tys. zł), budowę zadaszenia wejścia do budynku z wykonaniem
oświetlenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Publicznym (22 tys. zł).
Złożyliśmy również trzy wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej na dodatkowe środki, pochodzące z podziału rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na
2015 rok. Zostały one rozpatrzone pozytywnie. W tym roku MEN ustaliło jednakowe kwoty wsparcia dla wszystkich aplikują-

cych w przeliczeniu na oddział lub szkołę,
w związku z tym część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Kozy zwiększy się
o 33 tys. zł. Z tej kwoty 9 tys. zł otrzyma
Szkoła Podstawowa nr 2 na zakup sprzętu
szkolnego i pomocy dydaktycznych do oddziałów prowadzących edukację włączającą dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego, a po 7 tys. zł trafi
do dwóch „podstawówek” na doposażenie
stołówek szkolnych. 10 tys. zł przypadło
na doposażenie dwóch gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Gimnazjum. Zakupy dokonywane są na bieżąco
i zgodnie z przeznaczeniem.
Konsekwentnie realizujemy też zapisy ustawy o systemie oświaty, dotyczące obowiązku zapewnienia bezpłatnego dostępu do
podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek
ten obejmie wszystkich uczniów klas I, II
i IV szkół podstawowych oraz klasy I gimnazjum z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Łącznie to 619 młodych
osób. Na realizację zadania otrzymamy dotację celową w wysokości 82 tys. zł.
W ramach rządowego programu „Książki
naszych marzeń” złożyliśmy również wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na
zakup książek do bibliotek szkolnych dla
obu szkół podstawowych. Całkowity koszt
zadania to 5 425 zł, w tym dofinansowanie
wynosi 4 340 zł, reszta to wkład własny.
Ważne, że szkoły będą kupować książki
wskazane przez uczniów.
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- Sierpień rozpoczął się upałami, które cieszą urlopowiczów, ale zazwyczaj kończą
się groźnymi nawałnicami. Tych niebezpiecznych zjawisk doświadczyliśmy już
początkiem lipca w naszej gminie. W poprzednim numerze „KW” zasygnalizowaliśmy jedynie problem, teraz czas na podsumowanie wyrządzonych szkód.
- Rzeczywiście, 8 lipca odczuliśmy skutki
silnego wiatru i burzy. Zostało wówczas
połamanych wiele drzew w pasach dróg
gminnych i w rejonach przepustów potoków: Czerwonka, Kozówka i Pisarzówka.
Powalone i połamane drzewa występowały
również w parku dworskim, na placach zabaw przy ul. Lipowej i ul. Przeczniej. Usuwaliśmy te zniszczenia przede wszystkim
własnymi siłami, czyli z pomocą pracowników gospodarczych Urzędu Gminy oraz
strażaków z OSP Kozy. Powstały jednak
szkody, które wymagały użycia drogiego
sprzętu specjalistycznego i zaangażowania zewnętrznych ekip specjalistycznych.
Koszty usunięcia spustoszeń szacunkowo
określono na ok. 20 tys. zł. Środki takie
pochodzą z rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego. Straty odnotowano nie tylko w mieniu komunalnym.
Najbardziej ucierpieli mieszkańcy budynku
przy ul. Bławatków. Wiatr zerwał blaszane
pokrycie dachu, poderwał jego konstrukcję,
powodując oderwanie murłaty. Spadająca
blacha uszkodziła schody zewnętrzne i częściowo ogrodzenie posesji.
Tak więc zjawiska pogodowe, które coraz
częściej nas dotykają niosą ze sobą zagrożenia dla ludzi oraz straty finansowe w mieniu
komunalnym, które Gmina musi pokrywać
z własnych dochodów. Przy okazji przypomnę, że ustawowo w budżecie samorządu
tworzy się rezerwę celową na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż
0,5 procent wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki
na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki
na obsługę długu.
(Red)
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Rozwój Spółdzielni
Działająca w Kozach od
dwóch lat Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” poszerzyła w tym roku zakres swoich
usług, z których korzystać
mogą zarówno mieszkańcy naszej miejscowości, jak
również powiatu bielskiego.
Od kwietnia br. spółdzielnia
rozpoczęła realizację usług
ogrodniczo-porządkowych,
ale także edukację wśród
uczniów.

foto: MN

W ofercie znajduje się m.in.
wykaszanie trawników, nieużytków, przycinanie krzewów,
drzew. W ramach prac prowadzone są również usługi porządkowe. W tym celu zakupiono
nowoczesny i profesjonalny
sprzęt ogrodniczy – m.in. kosiarkę, kosiarkę traktorek, kosy
i sekatory spalinowe. Zatrudnienie w spółdzielni znajdują
osoby bezrobotne, często będące w trudnej sytuacji życiowej.
Spółdzienia oferuje m.in. wykaszanie nieużytków.

Praca w ramach nowych projektów to również edukacja

ekologiczna prowadzona wśród uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów, znajdująca bezpośredni związek z funkcjonowaniem
w poszczególnych placówkach tzw. ścieżek
edukacyjnych. Spółdzielnia współpracuje
także z Laboratorium Fotowoltaicznym Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Kozach.
– Ukierunkowaliśmy się na energię odnawialną, w tym energię słońca, wiatru i wody
– mówi Tomasz Czubek, prezes Spółdzielni.
W tym celu zakupiono nowoczesne pomoce
dydaktyczne pozwalające prowadzić zajęcia
warsztatowe. – Posiadamy zestaw instalacji
fotowoltaicznej dołączany do sieci, mikroelektrownię o mocy 1500 W oraz mniejsze
systemy autonomiczne. Młodzież z pewnością zainteresuje się autami z napędem wodorowym – dodaje Czubek.
Warto podkreślić, że zajęcia prowadzone
są też dla dorosłych. W ramach warsztatów
ekologicznych, mieszkańcy mogą dowiedzieć się więcej m.in. o wytwarzaniu prądu
elektrycznego z energii słonecznej. Szczegółowe informacje dotyczące działań Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” uzyskać
można pod nr tel.: 795-757-580 oraz na
stronie internetowej:
www.kinomarzenie.kozy.pl.
(MS)
			

Wandale w Kozach
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rzenia. Szybka reakcja często może pomóc
w ujęciu i ukaraniu sprawców. Jeśli ktoś zauważył wandali niszczących nasze wspólne
mienie, powinien zgłosić to na policję lub do
Urzędu Gminy, co w znacznej mierze może
przyczynić się do odpowiedniej i szybkiej
reakcji organów ścigania.
Warto
bowiem
pamiętać, że za naprawę szkód koszty ponosi gmina,
wydatkując środki
z własnego budżetu.
Pieniądze, które wykorzystane zostaną
np. na naprawę zdewastowanych ławek
czy wiaty przystankowej, mogłyby zostać spożytkowane
na inne pożyteczne
cele.
6

Nie pozwólmy więc niszczyć bezkarnie naszego wspólnego dobra, tego co
służy wszystkim mieszkańcom. Wandalizm to przestępcze działanie, którego
koszty ponosimy wszyscy.
(Red)

foto: arch. UG

Po raz kolejny dały o sobie znać osoby,
którym frajdę sprawia niszczenie publicznego mienia. Tym razem nieznani sprawcy wybili kamieniem szybę w drzwiach
wejściowych do budynku Urzędu Gminy.
To kolejny już niestety przykład wandalizmu w naszej miejscowości. W przeszłości napotykaliśmy na rozbite szyby
wiat przystankowych, zniszczone konstrukcje czy zamalowane szyby w tych obiektach.
Niszczono ławki, elewacje budynków, zamalowywano znaki drogowe i ściany przejścia podziemnego.
Potencjalni sprawy powinni pamiętać, że
niektóre obiekty publiczne są monitorowane, dzięki czemu wszystkie zarejestrowane
akty wandalizmu kierowane są do organów
ścigania. Niestety, nie wszystkie miejsca
w naszej gminie są jednak objęte monitoringiem, przez co nie każde wykroczenie może
zostać zarejestrowane.
Urząd Gminy w Kozach apeluje do mieszkańców, by zwracali uwagę na tego typu zda-

społeczeństwo

Ceramika, rysunek, malarstwo
posiada dodatkowych sal, dzieci licznie i chętnie przybywają na kolejne zajęcia.
Najmłodsi mogą spróbować swoich sił
w ceramice, rysunku, malarstwie. Lepienie
łodzi, malowanie koszulek, budowanie budek dla ptaków czy tworzenie biżuterii, to

tylko nieliczne atrakcje spośród całej oferty.
Co ważne, w zajęciach może wziąć udział
każdy. Warunek? Należy pojawić się w piątek w filii GBP.
(GBP)

foto: arch. FGBP

Wakacyjny okres w naszej miejscowości to
szeroka gama dodatkowych zajęć dla najmłodszych. Co tydzień w każdy piątek w filii
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach odbywają się warsztaty plastyczno-artystyczne
dla dzieci i młodzieży. Mimo, iż biblioteka nie

Pomoc żywnościowa
W czerwcu 2015 roku Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kozach rozpoczął
realizację zadań w ramach kolejnej edycji
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby zakwalifikowane
do programu, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie
dystrybuowana w formie paczek żywnościo-

wych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób
otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma
w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki
kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek
z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem
truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki
w sosie własnym, cukier biały i olej rzepakowy.
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób speł-

niających kryteria kwalifikowalności do statusu
osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7
ustawy o pomocy społecznej, których dochód
nie przekracza 150 procent kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie).
Kierownik GOPS Kozy

Rozwiń swoją firmę
Znajdź sposób na rozwój swojej firmy poprzez działania społecznie odpowiedzialne
(CSR). Zwiększ zaufanie pracowników i zbuduj trwałe relacje z otoczeniem, podziel się
swoim know-how i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia innych. Zwiększ zaangażowanie
i odpowiedzialność pracowników, poznaj
niestandardowe rozwiązania, które pozwolą
wyróżnić się na rynku i wytyczyć nowe trendy.
Nie wiesz jak to zrobić? Projekt „CSR – Celuj w Swój Rozwój” ułatwi Ci znalezienie
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najlepszego rozwiązania. Tworzymy bezpłatną platformę łączącą biznes z otoczeniem. Już dziś umów się na spotkanie, a powiemy Ci jak zwiększyć konkurencyjność
firmy i być społecznie odpowiedzialnym.
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
33 496 02 33, csr@bcp.org.pl
www.owes.bcp.org.pl
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Nie tylko Pałac

Park dworski

foto: ze zbiorów IHK

foto: ze zbiorów IHK

foto: ze zbiorów IHK

Park dworski w Kozach ma ponad 2 ha powierzchni. W pierwszej połowie XIX w. założyli go ówcześni właściciele Kóz – Matylda i Karol Jordanowie, którzy właśnie wtedy
gruntownie przebudowywali i powiększali
pałac. Układ komunikacyjny części południowej parku pozostaje niezmieniony od
czasów jego założenia. W części północnej
natomiast, w czasie niedawno zakończo-

Do II wojny światowej, gdy cały dwór był
ogrodzony, park jako miejsce wypoczynku
i rekreacji służył wyłącznie mieszkańcom
pałacu i ich gościom oraz ewentualnie
mieszkającym we dworze zarządcom majątku. Gdy dworem władali Czeczowie –
znani miłośnicy koni, nieco na wschód od
pałacowego tarasu, na trawniku urządzany
był parkur. Ustawiano tam wedle uznania,
przenośne, drewniane stojaki parkurowe i ćwiczono
skoki przez przeszkody. Do ćwiczeń zwykłej jazdy
konnej Czeczom
służył cały park,
również ten przed
frontonem pałacu.
Inną
dyscypliną
sportu, uprawianą
Kort w parku dworskim – baronowa Maria Czecz z synami Henrykiem
we dworze był tei Stanisławem – ok.1935r.
nis. Kort znajdował
się na wschodnim
obrzeżu parku, blisko obecnej przychodni lekarskiej.
By nie szukać piłek,
był ogrodzony wysokim płotem siatkowym. Obecnie
w miejscu, gdzie
znajdował się kort
jest klomb, obsadzony różaneczniPark dworski – 1931r., baron Stanisław Czecz na koniu „Phyllis”.
kami.

40 lat temu kilku
wyrostków
z sąsiedztwa odkryło w parku wejście
do
tajemniczego
kanału czy tunelu.
Jego początek znajdował się nad Kozówką, kilkanaście
metrów powyżej
mostu na plebanię.
Przez kilka lat kanał
Mur na zachodnich obrzeżach parku – lata 30-te. Po lewej w tle – kościół.
był miejscem zabaw
dla małych poszukinego remontu, odtworzono i przywrócono waczy przygód. Domorośli historycy snuli
pierwotny układ ścieżek. Wykorzystano do przy tym coraz to bardziej sensacyjne teorie,
tego plan katastralny koziańskiego dwo- że np. jest to tunel ucieczkowy z pałacu, taki
ru z 1847 r. – przechowywany w Ośrodku jakie mają niektóre zamki warowne, choć
Dokumentacji Zabytków w Warszawie. pałac zamkiem warownym przecież nie jest.
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Niektórzy podejrzewali, że tunel prowadzi,
aż na Hrobaczą Łąkę. Penetracja kanału zakończyła się, gdy badacze urośli na tyle, by
nie mieścić się już w nim swobodnie. Potem na wylocie wyrosła dorodna samosiejka, skutecznie blokując i maskując wejście.
I tak niebezpieczne zabawy zakończyły się
szczęśliwie. Niedawno, w czasie remontu
parku, odkopano fragment kanału w pobliżu pałacowego tarasu. Dokonano oględzin
i pomiarów. Kanał jest stary, z czasów gdy
nie stosowano jeszcze rur. Wybudowany
jest z kamienia, sklepiony i ma 70 cm wysokości. Od wylotu prowadzi ukosem obok
pałacu i oficyny wschodniej, kończąc się
gdzieś w pobliżu dworskiej chlewni. Niewykluczone, że posiada również rozgałęzienia.
Niewątpliwie stanowi historyczny, najstarszy fragment koziańskiej sieci kanalizacyjnej, na szczęście nieczynny, bo z ujściem do
Kozówki.
Jeszcze w okresie międzywojennym, park
od zachodu i północy był ogrodzony kamiennym murem. Rozebrano go w czasie
okupacji, gdy znacznie poszerzając istniejący za murem deptak, budowano ul. Kościelną. Fragment parku między Kozówką
a ul. Kościelną prowokuje zapewne wcześniej urodzonych kozian do wspomnień.
Jest to miejsce szczególne, gdzie przez wiele
lat, aż do lat 90-tych, w dzień parafialnego
odpustu na św. Annę, organizowano tradycyjne, doroczne festyny strażackie. Dla
orkiestry zbijano wtedy z desek estradę,
do tańca układano drewniany podest, serwowano grzaną kiełbasę i kiszone ogórki
(woda z ogórków była za darmo). Była zgoda na wyszynk nie tylko piwa, ale i wódki,
więc wśród gęsto ustawionych pomiędzy
drzewami stołów, jak w ukropie uwijali się
ubrani w białe kitle strażaccy kelnerzy –
frekwencja dopisywała zawsze. Roślinność
parkowa to przede wszystkim stare drzewa, skrupulatnie zapisane w urzędniczych
rejestrach i objęte opieką konserwatora
przyrody. Na północnych krańcach parku
pod zabudowaniami plebańskimi, a także
w okolicach ochronki, bujnie rośnie ściśle
chroniony czosnek niedźwiedzi. W czerwcu, gdy czosnek przekwita, roztacza taką
woń, że odpoczywający na ławkach w parku
czują się, jakby byli częstowani czerwoną
salsą w jakiejś portowej tawernie… w Acapulco.
Grzegorz Hałat

ludzie

Gazyfikacja po koleżeńsku

- Jako Przewodniczący Gromadzkiej
Rady Narodowej podjął Pan działania
mające na celu zgazyfikowanie naszej
miejscowości.
T.M.: – Gaz był już doprowadzony w Pisarzowicach do granicy Kóz, dalsza „nitka”
miała być prowadzona właśnie przez naszą
miejscowość do Bielska-Białej, a następnie
do Goleszowa. Ale w tym samym okresie
zaczęła powstawać Fabryka Samochodów
Małolitrażowych, przez co plany zmieniły
się. Poprowadzono gaz oczywiście do Bielska, ale pominięto Kozy. Rury skierowano
też do Tychów przez Czechowice-Dziedzice. W tym czasie mieszkańcy Pisarzowic korzystali już z gazu. Ogrzewali domy
i gotowali na gazie. Zrobiło nam się trochę
przykro (śmiech). Stwierdziliśmy, że musimy coś zrobić. Zdecydowaliśmy, że wybierzemy się do dyrektora do Bielska-Białej.
Na spotkanie pojechaliśmy w trójkę – ja jako
przewodniczący, a także członkowie prezydium: Józef Sablik i Aleksander Honkisz. Nie
wiedzieliśmy jednak, że trzeba się wcześniej
umówić. Wyszedłem z założenia, że skoro ja
przyjmuję ludzi, to również osoby na wyższych
stanowiskach czynią podobnie (śmiech).
- Udało się?
T.M.: – Sekretarka powiedziała nam, że
trzeba się umówić i spotkanie nie jest możliwe. Ale drzwi do dyrektora były uchylone,
usłyszał nas. Wyszedł ze swojego biura i od
razu mnie objął, mówiąc: „Czego sobie życzysz?” Okazało się, że znów miałem szczęście, bo był to mój kolega z klasy Aleksander
Krzemień. Zaprosił naszą trójkę na kawę.
Od razu zapytał: „Tadzik, czego potrzebujesz?” Powiedziałem mu, że zostawili nas
w niełasce, bo nadal nie możemy korzystać

z gazu. Działania podjął bardzo szybko, bo
już następnego dnia siedzieliśmy wspólnie
w pociągu do Warszawy, by spotkać się
z głównym dyrektorem. Tam sprawy potoczyły się błyskawicznie. Główny dyrektor
zapytał, jaką mamy sprawę, szybko opiniując pozytywnie nasze starania.
Była jeszcze zabawna sytuacja z sekretarką,
która musiała później zebrać nasze dane.
Na pytanie, ilu w Kozach jest mieszkańców,
odpowiedziałem, że już ponad 10 tysięcy.
Poprawiła mnie, że chodzi o miejscowość,
a nie całą gminę. Próbowałem ją przekonać,
ale dopiero „interwencja” Olka Krzemienia
przyniosła skutek. Parę dni po
powrocie z Warszawy, zaczęły się pierwsze prace w naszej
miejscowości.

I tak się stało. Mieszkańcy sami budowali natomiast sieć telefoniczną, stawiali słupy.
- Ważną inicjatywą dla Pana i całej społeczności, było zaniechanie planów związanych
ze sprzedażą terenów pod cmentarz.
T.M.: – Kiedy przyszedłem do sekretarza
PZPR Wieś Władysława Adamaszka zauważyłem, że na stole znajduje się mapa. Od
razu zorientowałem się, że to nasz obecny
cmentarz, a także tereny przyległe. Pole, na
którym w przyszłości miały znaleźć się kolejne nagrobki podzielone było na parcele,
które miały kupić prywatne osoby.

- Podczas 4-letniej kadencji
wybudowana została także
centrala telefoniczna.
T.M.: – To również ciekawa
historia. Latem pojawił się
u mnie dyrektor poczty i telegrafów z Katowic, pan Martyniak. Była to prywatna wizyta,
zapytał mnie, co w Kozach
słychać. Skojarzyłem nazwisko i okazało się, że znałem
się z jego ojcem Albinem. To
zdecydowanie ułatwiło nam
rozmowę. Zapytałem więc
wprost, co sprowadza go do
mnie. Powiedział, że w Katowicach demontowana jest
sprawna centrala telefoniczna
na 400 numerów. ZadeklaroTadeusz Manda
wał, że jeżeli będziemy ją potrafili wykorzystać to zostanie
nam przekazana. Nie mogłem
się nie zgodzić, o każdej porze dnia i nocy Podczas ostatniej Sesji Gromadzkiej Rady
moglibyśmy ją przyjąć.
Narodowej sekretarz chciał przegłosować
sprzedaż właśnie tej działki. Zaniepokoiło
- Potrzebny był jeszcze budynek, by mnie to bardzo i nie zamierzałem do tego
uruchomić centralę.
dopuścić. Udało mi się przekonać wszystT.M.: – Przyznam się, że nie znałem się na kich członków Rady, by zagłosowali przetym, co oznajmiłem także dyrektorowi. Po- ciw. Powołano jeszcze specjalną komisję,
wiedział jednak, że oddeleguje do nas z biel- której musiałem wytłumaczyć, że tereny
skiego oddziału osobę, która wszystko nam przyległe powinny zostać przeznaczone
wytłumaczy. Trafiła do nas pani Przybytek. pod dalszą rozbudowę cmentarza. Na wizji
I znów dało znać o sobie moje szczęście lokalnej moje argumenty okazały się prze(śmiech). Jej mąż był bowiem moim kolegą konujące i odstąpiono od sprzedaży działki.
z klasy. Rozmowa toczyła się już w zupełnie Dziś na niej znajdują się już nowe nagrobki.
innej atmosferze, mniej oficjalnej. Wytłuma- - Dziękuję za rozmowę.
czyła, jak powinno wszystko funkcjonować, T.M.: – Dziękuję.
Rozmawiał: Mateusz Stwora
zapewniła nas, że wybudują nam centralę.
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foto: MS

W czerwcowym wydaniu
Koziańskich Wiadomości
zaprezentowaliśmy pierwszą część wywiadu z Honorowym Obywatelem naszej
gminy – Tadeuszem Mandą, z którym rozmawialiśmy o jego działaniach
na rzecz koziańskiej społeczności. W tym numerze
druga część rozmowy.

wakacje

Kozie kopyrducki
ki z Przedszkola Publicznego w Kozach.
Dużą frajdę sprawił maluchom stary projektor
filmowy, który ułatwił
podróżowanie w czasie.
Dzięki niemu dzieci obejrzały nieme bajki sprzed
50. laty. Dawna technika
filmowa i fotograficzna
była dla nich nowością.
Hitem ostatniego dnia
był kozi korowód, do
którego przygotowywali
się przez cały tydzień. Wywołał on niemałe zamieszanie również wśród mieszkańców Kóz.
Dzieci przemaszerowały z nim na plac targowy recytując wierszyki, których się wcześniej
nauczyły, odwiedziły okolice Urzędu Gminy,
poczty, Domu Kultury. Szlakiem parkowych
alejek dotarły do labiryntu. Nie zabrakło zabaw w głuchy telefon oraz gier planszowych

foto: arch. GBP

Zaczęło się od wspólnego odkrywania tajemnic parku wokół
pałacu i wyszukiwania
ciekawych elementów
krajobrazu, które mogą
dostrzec jedynie wnikliwi
i ciekawscy obserwatorzy. Zaopatrzeni w mapy
i wskazówki dzieci bawiły się w podchody szukając słodkiego skarbu.
Najmłodsi samodzielnie
wykonali mapy parku nanosząc na nie najatrakcyjniejsze ich zdaniem
miejsca.
Była zabawa w scenografów i przygotowywanie
rekwizytów teatralnych,
opowieść o magii teatru, a niespodzianką był
spektakl w wykonaniu
teatrzyku Duet z Krakowa. Aktorzy zabrali
uczestników zajęć w niezapomnianą podróż
czarodziejską kapsułą poprzez morza i oceany.
Dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda życie pod
wodą i czym różni się ono od środowiska, które
znają na co dzień. Wśród widowni znaleźli się
również stali bywalcy biblioteki – przedszkolaNr 8 - sierpień 2015

się delektowały. Były też inne słodkości: lody,
pączki, drożdżówki, napoje, kanapki. Jak dobrzy znajomi, dzieci wybrały się do restauracji
na pyszną pizzę prosto z pieca. Pamiątką po bibliotecznych wakacjach były dyplomy i drobne
upominki, które otrzymały wszystkie dzieci.
Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie dziękuje sponsorom: Piekarni Hałat i Spółka oraz
Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Sikora,
dzięki którym przygotowywane posiłki mogły
zostać wzbogacone o dodatkowe produkty.
Dziękuje też dzieciom za wspólnie spędzony
tydzień, świetną atmosferę, wspaniałą zabawę.
Do zobaczenia za rok!
(gbp)

i słownych kalamburów, podczas których powstawały zabawne i zaskakujące powiedzonka.
Wszystkie wakacyjne wrażenia skrupulatnie
odnotowywały w wakacyjnych pamiętnikach.
Podczas wspólnych zabaw najmłodsi przeżyli
też przygodę kulinarną, razem przygotowując
pyszną i zdrową sałatkę owocową, którą długo
10

foto: arch. DK

Wakacyjne figle w bibliotece (czyli kozie
kopyrducki) zapewne na długo pozostaną
w pamięci maluchów. Piętnastoosobowa grupa dzieci w wieku od 5 do 10 lat przez tydzień
(od 6 do 10 lipca) bawiła się w bibliotece doskonale.

wakacje

Wakacje z Domem Kultury
Podczas tegorocznych wakacji Dom Kultury w Kozach zaprosił Nie mogło zabraknąć trzech serii tygodniowych zajęć artystyczdzieci na wspólne spędzanie czasu podczas licznych zajęć arty- no-kulturalnych, podczas których uczestnicy zapoznali się m.in.
styczno-kulturalnych.
z twórczością Ottona Boehna odwiedzając wystawę w Pałacu Czeczów, zwiedzają żywiecki Park Miniatur i pałac Habsburgów.

Odbywały się tzw. „Wakacyjne wtorki” – tu dzieci spotykały się podczas zajęć teatralnych, rytmiczno-ruchowych i wokalnych.

Miały miejsce niezwykle ciekawe doświadczenia naukowe, przygotowane przez Fabrykę Kreatywności.

Odbyły się również dwudniowe warsztaty fotograficzno-filmowe.

foto: arch. DK

Atrakcją były również zajęcia przygotowane przez Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej czy koziańskich harcerzy. W Domu Kultury odbywały się ponadto warsztaty baletowe dla dzieci i młodzieży
organizowane przez Studio Choreografii i Teatru Tańca MOVEDK
MENT. 						
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Z Kóz na sportowy Hel
Reprezentacje klas sportowych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach, jak co
roku przygotowywały się w okresie wakacyjnym do inauguracji nowego sezonu
startowego. Tym razem jako kierunek

turnieju piłki nożnej plażowej.
Siatkarki z kolei trenowawły w Miejskiej
Hali Widowiskowo-Sportowej, a w słoneczne dni, których nie brakowało, korzystały z helskiego boiska do siatkówki

plażowej. Tam właśnie 3 sierpnia zorganizowany został IV Otwarty Turniej Piłki Siatkowej. Zwyciężyły w nim zawodniczki z Kóz – Paulina Koczaj i Kinga
Mrowiec, uczennice klasy sportowej 3e.
Na uwagę zasługuje fakt, że w finale turnieju zmierzyły się z... koziankami – Katarzyną Malarz i Niną Zembowicz. Prócz
treningów grupa z Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Kozach znalazła także czas,
by zwiedzić Fokarium Stacji Morskiej
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego i wspiąć się na szczyt latarni
morskiej.
Z obozu sportowcy wrócili wypoczęci
i dobrze przygotowani do zbliżających
się rozgrywek.

foto: arch. GIM

(Błażej Hałat/R)

foto: arch. GIM

obrano nadmorskie miasteczko Hel.
Morska aura sprzyjała piłkarzom trenującym na miejskim obiekcie im. Macieja
Płażyńskiego.
Podczas pobytu kozianie zwyciężyli
w towarzyskim meczu z drużyną MZKS
Hel 7:5. Bramki dla koziańskiej drużyny
strzelili: Michał Goliasz – 3, Jakub Matlak – 2 oraz Adrian Handzlik i Mateusz
Barcik. Młodzi zawodnicy mieli ponadto
okazję spróbowania swoich sił w mini-

Podwójne podium kolarza

foto: ARC Bartłomieja Wawaka

Bartłomiej Wawak, niespełna 22-letni kolarz z Kóz, ze znakomitej strony zaprezentował się w Mistrzostwach Polski w kolarstwie
górskim, które w lipcu odbyły się w Sławnie.
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Kozianin wystartował w krajowym czempionacie już w barwach nowej grupy zawodowej Kross Racing Team, do której dołączył początkiem bieżącego roku. W trakcie
kilkumiesięcznych treningów pod okiem
fachowej kadry szkoleniowej zanotował kolejny progres, co potwierdziły Mistrzostwa
Polski. 19 lipca Bartłomiej Wawak stanął na
podium rywalizacji elity. Lepszy od wychowanka ULKS Victoria Kozy okazał się tylko
Marek Konwa. 2. miejsce wśród seniorów
równoznaczne było z tytułem najlepszego
12

zawodnika kategorii wiekowej do lat 23.
Utalentowany kolarz z Kóz już za kilka dni
ukończy 22 lata. W tym wieku może pochwalić się wieloma sukcesami i medalowymi zdobyczami, które są następstwem
systematycznych treningów. – Intensywnie
trenuję już w barwach nowej grupy kolarskiej i ta praca przynosi efekty. To dla mnie
kolejny medal Mistrzostw Polski i jestem
z tego powodu bardzo zadowolony. Przede
mną jeszcze kilka startów w tym sezonie,
a po takim osiągnięciu nastawienie może
być tylko pozytywne – podkreśla Bartłomiej Wawak.
(MA)

sport

Orzeł powalczy o awans
Poprzedni sezon piłkarski zakończył się niepomyślnie dla graczy LKS Orzeł Kozy, którzy
opuścili szeregi klasy A w bielskim podokręgu.
Do nadchodzących rozgrywek niższego szczebla kozianie przystępują z nadziejami szybkiego powrotu do a-klasowego grona.
W sezonie 2014/2015 los ekipy LKS Orzeł
Kozy ważył się do samego końca. Wydawało
się, że kozianie będą w stanie zagwarantować
sobie utrzymanie. Tymczasem choć za grę
byli chwaleni, to wyniki nie były na miarę
oczekiwań. Przyszło więc godzić się z degradacją do klasy B, gdzie zespół z Kóz występował
ostatni raz blisko 20 lat temu.
Nowy sezon to również nowe nadzieje. I takie
wokół koziańskiej drużyny seniorów daje się
odczuć. – Chcemy walczyć o zwycięstwo w lidze i powrót do A-klasy. Ten zespół stać na to
– mówi Dawid Frania, wiceprezes LKS Orzeł.
Pomocna w rywalizacji o prymat w klasie B
podokręgu bielskiego ma być stabilizacja kadry Orła. Niemal wszyscy zawodnicy zdecydowali o pozostaniu w klubie. Wyjątek stanowią
Wojciech Kasolik (wypożyczony do Pioniera

Pisarzowice) oraz Adrian Baron (transfer do
Soły Kobiernice). Z kolei Tomasz Labza powrócił po okresie wypożyczenia do macierzystego klubu. Do Orła powracają występujący
tu już wcześniej Sebastian Linowski, Łukasz
Honkisz i Szymon Jancia. Niewykluczone są
i inne wzmocnienia.
Przygotowania do sezonu 2015/2016 rozpoczęły się 13 lipca na własnych obiektach. Na
treningach dopisuje frekwencja, wszak część
zawodników w zajęciach pod wodzą trenera
Dariusza Malchara uczestniczy systematycznie.
W lidze kozianie będą mieć za rywali 11 ekip.
Otwarcie ligowego sezonu dla Orła nastąpi
w Kalnej, w niedzielę 23 sierpnia. Premierowy
mecz w roli gospodarza kozianie rozegrają 5
września, gdy podejmą Sokoła Zabrzeg.
LKS Orzeł zaliczył już inaugurację sezonu,
co warto odnotować w pozytywnym stylu.
W ramach zmagań w Pucharze Polski kozianie pokonali 1:0 ekipę z Pisarzowic.Kolejny
pucharowy przeciwnik to „dwójka” Rekordu
Bielsko-Biała, z którą jesienią zespół z Kóz zagra
jeszcze w lidze.

Terminarz jesiennych meczów
LKS Orzeł Kozy w klasie B:
23 sierpnia – Halny Kalna (wyjazd)
30 sierpnia – Żar Międzybrodzie Bialskie
(wyjazd)
5 września – Sokół Zabrzeg
(dom, godz. 16:00)
13 września – Rotuz Bronów (wyjazd)
19 września – Sokół Hecznarowice
(dom, godz. 16:00)
26 września – Zamek Grodziec Śląski
(wyjazd)
3 października – Rekord II Bielsko-Biała 		
(dom, godz. 15:00)
10 października – Słowian Łodygowice 		
(wyjazd)
17 października – KS Międzyrzecze
(dom, godz. 15:00)
25 października – Czarni II Jaworze
(wyjazd)
31 października – LKS Ligota
(dom, godz. 15:00)

Minionego sezonu tenisiści Orła Mirex Kozy
nie mogą zaliczyć do udanych. Po przegranym
barażu z ekipą z Sopotu kozianie musieli pożegnać się z pierwszoligowym szczeblem. – Daliśmy szansę zawodnikom, którzy awansowali na
ten poziom rozgrywek. Okazało się jednak, że
bez wzmocnień nie będziemy w stanie podjąć
skutecznej walki. Nie chcieliśmy jednak podnosić kosztów, które na tym poziomie były
spore. Szkoda, ale szat rozdzierać nie będziemy
– komentuje Krzysztof Mirek, sponsor sekcji.
Wbrew pozorom, spadek drużyny z I-ligi może
okazać się… przełomowy.
Dlaczego? – Nie będziemy zgłaszali zespołu do
rozgrywek II-ligowych, gdzie koszty utrzymania drużyny również są wysokie. Nie chcemy
dłużej utrzymywać „armii zaciężnej”, moim
marzeniem jest, żeby w zespole grali nasi wychowankowie. Dlatego w III lidze pozostanie
ekipa, która do tej pory była drugą drużyną,
ale grać będziemy tylko amatorsko. Planujemy
natomiast założenie akademii dla dzieci i młodzieży – z nadzieją w głosie mówi prezes firmy
Mirex.
Pomysł wydaje się być bardzo interesujący,
wszak Kozy dysponują odpowiednią infrastrukturą, a w okolicach próżno szukać podobnych inicjatyw. – Rozmawiałem z dyrek-

torem Centrum Sportowo-Widowiskowego łu do IV ligi, dzieci będą mogły wyjeżdżać na
Januszem Barcikiem. Wyraził wolę współpracy, turnieje, by sprawdzać się z rówieśnikami.
korzystalibyśmy z sali do tenisa stołowego, na Rywalizacja przy stole jest bardzo ważnym
której znajduje się kilkanaście stołów. Chcemy czynnikiem w kontekście podnoszenia swozatrudnić dwóch trenerów, którzy odpowiada- ich umiejętności – mówi Krzysztof Mirek.
liby za dwie grupy wiekowe. To na początek. Pierwsze zajęcia odbędą się jesienią, prawdopoZobaczymy, jakie będzie zainteresowanie – dobnie we wrześniu. – Będziemy informować
opowiada Krzysztof Mirek. – Jestem przekona- o naszych działaniach za pomocą plakatów czy
ny, że są w Kozach talenty, o których na razie informacji w internecie – kończy Krzysztof Minie wiemy. Dobrym przykładem jest Krystian rek. Do tenisowej akademii wracać będziemy
Prochot, młody zawodnik, który stale rozwija także na łamach Koziańskich Wiadomości.
się i podnosi swoje umiejętności. Wierzę, że
Mateusz Stwora
tych chłopaków będzie więcej – dodaje
prezes firmy sponsorującej sekcję tenisową.
Treningi odbywać
się będą prawdopodobnie 3-4 razy
w tygodniu, młodzi
zawodnicy
będą
mieli ponadto możliwość gry w turniejach, ale także potyczkach ligowych.
– Będziemy dążyć
Jesienią przy stołach po raz pierwszy odbędą się zajęcia dla dzieci i młodzieży.
do zgłoszenia zespo13
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foto: SportoweBeskidy.pl

Powstanie akademia
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Młodzież inauguruje sezon

Foto: PG

W sierpniu do zmagań w sezonie 2015/2016
przystępują młodzieżowe drużyny piłkarskie
z Kóz. Czeka je intensywna jesień futbolowa,
podczas której dojdzie do konfrontacji z mocnymi zespołami rówieśników, głównie z regionu beskidzkiego.
Juniorzy z Kóz przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli 6 sierpnia na własnych obiektach.
W pierwszych zajęciach uczestniczyło 20 zawodników, łącznie kadra liczy 26 młodych
piłkarzy. Na szczeblu II ligi wojewódzkiej, najwyższej ligi okręgu, wystąpią pod szyldem LKS
Orzeł Kozy w gronie 14 zespołów.

Po wyjazdowej inauguracji z bielskim Podbeskidziem kolejnymi rywalami kozian będą:
GLKS Wilkowice (23 sierpnia, wyjazd),
Piast Cieszyn (30 sierpnia, godz. 11, dom),
LKS Radziechowy (5 września, wyjazd), Koszarawa Żywiec (13 września, godz. 12:30,
dom), Błyskawica Drogomyśl (19 września),
Pasjonat Dankowice (27 września, godz. 12,
dom), Beskid Skoczów (3 października, wyjazd), Zapora Wapienica (11 października,
godz. 11, dom), LKS Leśna (17 października, wyjazd), Góral Żywiec (25 października,
godz. 12:30, dom), Zapora Porąbka (31 października, wyjazd), BKS Stal Bielsko-Biała (8

listopada, godz. 12, dom).
– Drużyna została odmłodzona w porównaniu
z poprzednim sezonem. Jej celem jest zachowanie miejsca w lidze. Widać duży zapał i zaangażowanie wśród chłopaków, a to bardzo ważna
kwestia, by realizować stawiane zadania – mówi
trener juniorów z Kóz, Przemysław Greń.
W pracy z zespołem pomoże mu kierownik
Zdzisław Greń.
Młodsza grupa trampkarzy do rozgrywek przygotowywała się podczas obozu w Helu (piszemy o tym na str. 12). Po powrocie zajęcia
kontynuowane są na obiektach w Kozach. To
z jednej strony
treningi, z drugiej zaś mecze
sparingowe.
Gimnazjum
Kozy, z trenerem Przemysławem Greniem
i kierownikiem
Wojciechem
Iskrzyckim, czeka w sezonie 2015/2016 rywalizacja w IV lidze
wojewódzkiej, w grupie składającej się z 6 drużyn.
Już jesienią rozegrane zostaną potyczki systemem mecz i rewanż, najlepszy zespół uzyska
awans na wyższy szczebel. A taki właśnie cel
przyświeca kozianom. – Grupę trampkarzy zasilili zawodnicy występujący dotychczas w UKS
Dwójce Kozy, dlatego też tak mocna drużyna
ma włączyć się do gry o zwycięstwo w lidze –
zaznacza szkoleniowiec Gimnazjum Kozy.
W tym przypadku sezon zainaugurowany zostanie 29 sierpnia, zakończenie rundy jesiennej
nastąpi w ostatni dzień października. Ekipie

z Kóz przyjdzie mierzyć się z rówieśnikami Zapory Porąbka, Beskidu Godziszka, LKS Czaniec,
GLKS Wilkowice i Podbeskidzia Bielsko-Biała.
Najmłodsza drużyna, którą czekają konfrontacje z 7 zespołami w regionie, to zawodnicy UKS
Dwójki (trener Przemysław Greń, kierownik
Tomasz Komendera).
Ubiegły sezon był niezwykle udany, wszak kozianie finiszowali na podium. O powtórzenie
wyniku będzie ciężko z racji kadrowych zmian
po ukończeniu przez część piłkarzy wieku
młodzika i silnej stawki III ligi wojewódzkiej
w okręgu Tychy. UKS Dwójka liczy jednak
25 piłkarzy (uzupełnienie drużyny zawodnikami CSW Kozy z rocznika 2004), którzy bez
wątpienia ambitnie powalczą z rywalami. Premierowe starcie sierpniowe z łącznie 14 przed
zimową przerwą, to batalia z tyską Siódemką. Następni przeciwnicy to kolejno: Trójka
Czechowice-Dziedzice (22 sierpnia, wyjazd),
Pniówek Pawłowice Śląskie (30 sierpnia,
godz. 9, dom), Polonia Łaziska Górne
(6 września, godz. 9, dom), Zapora Wapienica
(13 września, wyjazd), Rekord Bielsko-Biała
(20 września, godz. 9, dom), GKS Tychy
(26 września, wyjazd), Siódemka Tychy (4 października, wyjazd), Trójka Czechowice-Dziedzice (11 października, godz. 11, dom), Pniówek
Pawłowice Śląskie (16 października, wyjazd),
Polonia Łaziska Górne (25 października, wyjazd), Zapora Wapienica (31 października, godz.
10, dom), Rekord Bielsko-Biała (8 listopada, wyjazd), GKS Tychy (15 listopada, godz. 9, dom).
– Walka z najlepszymi z jednej strony, zdobywanie doświadczeń z drugiej – to nasze podstawowe założenia – zaznacza trener Greń.

Ostatni tydzień na sportowo
Przez cały okres wakacji obiekty Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach tętniły życiem. Dzieciom i młodzieży zaproponowano szereg zajęć rekreacyjno-sportowych. Odbędą się one również w ostatnim tygodniu wakacyjnym.

foto: MM

Między 24 a 28 sierpnia, pod okiem instruktora, w formie rozgrywek i turniejów przeprowadzone zostaną zajęcia z różnych dyscyplin sportu:
• piłki nożnej (9:00-10:40 w hali i 9:00-13:00 na boisku
zewnętrznym),
• koszykówki (10:40-12:00),
• siatkówki (12:00-13:00)
• oraz tenisa stołowego (9:00-13:00).
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Kadry z wakacji
Przykładowe
prace nadesłane
na ubiegłoroczną odsłonę konkursu.

przesłać na adres
kadryzwakacji@
wp.pl.
4. U c z e s t n i c y :
mieszkańcy gminy
Kozy, uczniowie
szkół gminy Kozy.
5. Przesłanie prac
jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych
i przekazanie praw autorskich organizatorom konkursu.
6. Prace należy przesłać do dnia 25 września 2015r.

foto: arch. PTTK

Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Kozach oraz Dom Kultury w Kozach
po raz kolejny już organizują konkurs fotograficzny – „Kadry z wakacyjnych podróży
2015 roku”. Konkursowe zdjęcie powinno
uchwycić ciekawe miejsca, krajobrazy czy
wydarzenia zaobserwowane podczas podróży. Prace nadsyłać można do 25 września br., a ogłoszenie wyników zaplanowano
na 1 października 2015 roku. Szczegółowe
zasady uczestnictwa w konkursie publikujemy poniżej.
Zasady:
1. Uczestnik może dostarczyć do trzech
prac fotograficznych utrwalających np.
interesujące zdarzenie zaobserwowane
w podróży, krajobraz lub miejsce ciekawe dla autora.
2. Dodatkową kategorią w tegorocznym
konkursie będzie zdjęcie wykonane
w miejscu wyjazdu (np. Gobi, Sydney,
Gerlach itp.) z herbem Kóz (w formie
banneru lub wydrukowanym np. na
kartce A-4, wzór można pobrać ze strony www.kozy.ptt.org.pl).
3. Zdjęcia z dołączonymi danymi: proponowany tytuł fotografii, dane autora (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) należy

7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 1 października 2015r. w sali koncertowej Pałacu Czeczów w Kozach.
			
(R)

Wschód nowego zespołu
Ogromne dzięki.
Drodzy kozianie, trzymajcie kciuki za początki nowego zespołu DIFFriends.”
Skład zespołu:
Natalia Gajowniczek – wokal
Marta Mikuła – wokal
Jakub Bułka – perkusja
Krzysztof Solich – gitara elektryczna
Szymon Gawęda i Bruno Prystupa – gitara
basowa

foto: arch. DIFFriends

Na muzycznej mapie Kóz pojawił się kolejny młody, perspektywiczny zespół muzyczny – „DIFFriends”. Sześcioosobowa kapela
przygotowuje się do swoich pierwszych
występów. – „Dla zespołu DIFFriends
wakacyjny czas oznacza intensywne próby w Domu Kultury w Kozach! – mówią
członkowie DIFFriends. Nieustannie
przygotowujemy się do festiwali oraz konkursów ogólnopolskich, jak np.: XII Przegląd Amatorskich Zespołów Młodzieżowych – Żubrowisko 2015 i Festiwal Rytm
Gliwice 2015.
Razem z Danielem Wysockim i Januszem
Zalewskim zakończyliśmy nagrywanie
własnych utworów. Bez nich nie udałoby
się nam niczego zdziałać, gdyż od „dead
line’u” dzielił nas zaledwie dzień. Pan Tomasz Czubek udostępnił nam potrzebny
sprzęt, dzięki czemu udało nam się zdążyć
ze wszystkim na ostatnią chwilę. Jesteśmy
niezmiernie wdzięczni ludziom, którzy zgodzili się nam pomóc, Domowi Kultury za
udostępnianie miejsca i znoszenie zgiełku
i krzyków dobiegających zza ściany.

(DIFFriends/red)

Spotkanie z autorem

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza
mieszkańców w średnim i starszym wieku
na spotkanie ze Zbigniewem Kołbą, autorem książki „Krioterapia. To warto wiedzieć”. Podczas spotkania autor opowie
o leczeniu:
• niską temperaturą m.in. kolan, kręgosłupa, stłuczeń, itp.,
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• bezsenności,
• zimnych stóp czy rąk oraz o problemach
zdrowotnych związanych z nimi.
Spotkanie odbędzie się w sali koncertowej Pałacu Czeczów 9 września (środa)
o godz. 18.00. Wstęp wolny. Serdecznie
zapraszamy!
(GBP)

Koziańskie Wiadomości

dożynki

Starostowie nie z przypadku
Pierwsza niedziela września w Kozach
upłynie pod znakiem dorocznego święta
plonów, do których trwają już wzmożone
przygotowania. Jednym z najważniejszych
wydarzeń jest wybór starostów dożynkowych. Zaszczytną funkcję pełnić będą
w tym roku Urszula i Krzysztof Tomiczkowie, którzy na terenie gminy znani są
z zamiłowania i pasji do wszystkiego, co jest
z naturą związane.

wtedy, gdy mamy wiele do zrobienia, bo
wiadomo, że wszystko trzeba odpowiednio
pielęgnować – mówi pani Urszula.

By zrozumieć wybór tegorocznych starostów dożynek nie trzeba wgłębiać się w historię Kóz, czy wsłuchiwać w opinie mieszkańców. Wystarczy odwiedzić państwa
Tomiczków w ich domostwie, by dostrzec
ich ogromną pasję i zaangażowanie w życie
w zgodzie z naturą i kultywowanie tradycyjnych wartości. Ogród Urszuli i Krzysztofa
Tomiczków to robiący wrażenie sad pełen
krzewów, roślin, drzew, które zapewniają
spokój i przyjazną atmosferę. Borówki, jabłka, śliwy, wiśnie, pigwy, aronie, przeróżne
zioła i warzywa, mnóstwo kwiatów ozdob-

Koła Pszczelarzy w Kozach. Przydomową
pasiekę prowadzi wspólnie z małżonką. –
To nasza pasja, która sprawia nam wielką
przyjemność. Ludzie nie zdają sobie często
sprawy z tego, jak mądrymi i pożytecznymi
owadami są pszczoły. Stara prawda głosi,
że gdy zginie ostatnia pszczoła, do kilku lat
z powodu głodu przestanie istnieć również
ludzki gatunek – opowiada pan Krzysztof,
który zdał egzamin mistrzowski z pszczelarstwa. Wiedzę w tym zakresie państwo Tomiczkowie mają ogromną. Z wykształcenia
są ogrodnikami, co akurat bardzo pomaga
im we wszystkich ogrodowych czynnościach, nie tylko tych związanych
z pszczelarstwem.

Po zakończonych dożynkach państwo Tomiczkowie powrócą do swoich obowiązków w sadzie i pasiece. Przed okresem
jesienno-zimowym zebrać trzeba kolejne

foto: MN

foto: MN

foto: MN

Szczególne miejsce w ogrodzie państwa Tomiczków zajmuje pasieka z blisko 30 ulami.
Krzysztof Tomiczek, rodowity kozianin,
pszczołami zajmuje się od 14. roku życia.
Śmiało rzec można, iż jest to pasja jego życia. Od czterech lat pełni funkcję prezesa

dożynkowych największe znaczenie ma poświęcenie i błogosławieństwo chleba, a następnie wręczenie bochenka gospodarzowi
gminy z prośbą o sprawiedliwy podział
dóbr.

nych. Nie ma tu nic z przypadku. Wszystko
zostało zmyślnie zaplanowane, by korzystać
w pełni z dóbr natury. – Oboje pracujemy
na co dzień, ale gdy tylko wracamy do domu
cieszymy się chwilami spędzanymi w ogrodzie. Tu naprawdę wypoczywamy, nawet
Nr 8 - sierpień 2015

Po raz pierwszy w naszej gminie
starostami dożynkowymi zostały
osoby zajmujące się głównie pszczelarstwem. – Traktujemy tę naszą nominację jako wyróżnienie dla całego
środowiska pszczelarzy. To zaskoczenie, ogromny zaszczyt, ale i obowiązek – dodaje Krzysztof Tomiczek.
– Odczuwam lekki stres z tym związany, reprezentować będziemy przecież
koziańską społeczność, która zajmuje się
szeroko pojmowanym rolnictwem – dopowiada małżonka. Oboje zapoznali się już
z zadaniami, które na nich czekają w tym
wyjątkowym dniu. Z wszystkich czynności
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pokaźne ilości miodu, kosze owoców, warzyw, ziół. To również czas przygotowań
do zbiorów przyszłorocznych. – Jeśli zapomnimy o pszczołach, to one nie wykonają na wiosnę swojej żmudnej pracy dla
naszego wspólnego dobra – wyjaśnia pan
Krzysztof. Bo tylko dbałość gospodarza
o pasiekę może przynieść spodziewane
efekty.
Państwo Tomiczkowie radością obcowania
z przyrodą dzielą się ze wszystkimi dookoła. Po wytwarzany miód wielokwiatowy
i spadziowy, mający sporo właściwości
leczniczych, często zgłaszają się do nich
mieszkańcy Kóz. Z przyjemnością prowadzą gości do swojego sadu, bo tu zawsze
znajdzie się coś ciekawego do zobaczenia
bądź też zdrowego do skosztowania. Trudno się dziwić, że pasję po rodzicach przejęły dzieci. Najstarszy z trójki synów Urszuli
i Krzysztofa Tomiczków uzyskał certyfikat
w zawodzie pszczelarza, zdobywając uprawnienia do prowadzenia pasieki, do której
chętnie zagląda też córka. Tradycja rodzinna ma zatem szansę przetrwania. Wartości
życia w zgodzie z naturą, tak pielęgnowane
przez rodzinę, obecne będą podczas tegorocznych dożynek w Kozach. Także dzięki
wyjątkowym starostom dożynkowym.
Marcin Nikiel

dożynki

Wójt Gminy Kozy oraz Starostowie
Dożynek 2015 serdecznie zapraszają!
Niedziela, 06.09.2015r.
10:00

formowanie korowodu dożynkowego (ul. Szkolna)

10:30

wymarsz korowodu dożynkowego (trasa: ul. Szkolna – ul. Przecznia – ul. Krakowska – rondo –
ul. Kościelna – pl. ks. Kochaja)

11:00

Msza Święta Dożynkowa (kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach)

12:15

przejazd korowodu dożynkowego na teren parku dworskiego

12:30

ceremonia dożynkowa, przekazanie chleba z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”

13:00

koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz

13:30

ogłoszenie wyników Konkursu dla pojazdów uczestniczących w korowodzie dożynkowym

14:00

VIII Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych

14:30

rozpoczęcie konkursu na wypiek chleba

15:15

występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”

16:00

I Konkurs Piwa Domowego – ogłoszenie wyników

16:30

koncert „Etnosfera” – Kasia Zaręba

17:40

rozstrzygnięcie konkursu na wypiek chleba

18:00-24:00

Zbójnicy Band’a zapraszają do tańca

Atrakcje towarzyszące:
prezentacja parku dworskiego, stoiska i pokazy tematyczne, Fabryka Kreatywności
(rozrywka i edukacja nie tylko dla dzieci), działania artystyczne DK+ (tworzenie scenografii do spektaklu).
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zapowiedzi

Konkurs fotograficzny
Po raz kolejny zaplanowano konkurs fotograficzny pt. „Kozy, Kozianie – zapis subiektywny” 2015.
Miłośnicy zdjęć swoje propozycje nadsyłać mogą
drogą elektroniczną do 15 października br. na
adres e-mailowy: konkurs@kozy.pl. Co przedstawiać mogą fotografie? Zabytki architektury,
widoki, sylwetki sportowców, prace wykonywane

tradycyjnymi metodami – to tylko niektóre
z przykładów.
Szczegółowy regulamin dostępny jest na
stronie www.domkultury.kozy.pl

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna, Kozy, ul. Krakowska 5, tel. 33 817 41 09, e-mail: wiadomosci@kozy.pl
Gazeta dostępna na www.gbpkozy.pl.
Redaktor naczelny: Mateusz Stwora. Redakcja: Krystyna Kusak, Monika Olma, Marek Małecki, Marcin Nikiel.
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.
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kultura

Projekty na starcie
Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015.
W ostatnim dniu lipca wystartowały dwa spośród czterech projektów wyłonionych w konkursie na Inicjatywę Lokalną.
Premierowy projekt rozpoczął się 31 lipca br.
– „Pierwszy stopień do teatru” Pawła Sablika,
który wraz z zebraną grupą aktorów-amatorów (emeryci, pracownicy kultury i oświaty,
urzędnicy) zrealizuje swój dramat. Finałowa
inscenizacja, którą zobaczyć będą mogli mieszkańcy Kóz zaplanowana została na 24 września

2015 roku. Z projektem wiążą się również inne
wydarzenia – odczyt fragmentów dramatu przy
akompaniamencie muzycznym oraz tworzenie scenografii do spektaklu podczas Dożynek
Gminnych 2015. W nich również mogą wziąć
udział kozianie, do czego zachęcamy.
Z kolei 29 sierpnia br., odbędzie się „Dobrze
rockująca sobota” – projekt przygotowany
przez Łukasza Żurka. Głównym punktem wydarzenia, które zaplanowano na godzinę 15.00,
będą koncerty koziańskich grup rockowych.
Nie zabraknie dodatkowych atrakcji: gry, quizy

muzyczne, stoisko dla miłośników płyt winylowych i wiele innych.
Szczegółowe informacje dotyczące imprez
DK+ zamieszczane są na stronie www.domkultury.kozy.pl oraz na plakatach.
(SPO)

Konkurs „Gdzie to jest?”
oraz wiek.
Spośród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy zwycięzcę.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

foto: GBP

Prosimy o odpowiedź na pytanie: na jakim
budynku w Kozach znajduje się tablica
z datą 1963?
Odpowiedzi prosimy wysyłać do końca
sierpnia na adres: izba historyczna@gbpkozy.pl, w treści zamieszczając imię i nazwisko

(GBP)

Dom Kultury zaprasza
Od września br. Dom Kultury
w Kozach przygotował nową
ofertę zajęć dla mieszkańców we
wszystkich grupach wiekowych.
Będą to: zajęcia taneczne, wokalne, literackie.
ZAJĘCIA DOMU KUTURY
W KOZACH:

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Poniedziałek i piątek, godz.: 18:00-20:00.
Kapelmistrz: Stanisław Wróbel.
• Nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych. Trąbka, tenor
horn, klarnet, puzon, saksofon, flet
poprzeczny, instrumenty perkusyjne. Zajęcia nieodpłatne dla członków MOD.
• Chór Domu Kultury dla młodzieży
i dorosłych. Wtorek i środa – godz.
19:00-20:30. Dyrygentka: Anna
Czaplińska-Syjota. Zajęcia nieodpłatne.
• Zajęcia wokalne – emisja głosu dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowadzone w 3-osobowych
grupach (w zależności od wieku
i stopnia zaawansowania), według
ustaleń z instruktorem. Instruktorka: Anna Czaplińska-Syjota. Zajęcia nieodpłatne.
• Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”
bez ograniczeń wiekowych. Poniedziałek i środa – godz. 19:00-21:00.
Zajęcia wokalno-taneczne. Instruk-

torka: Krystyna Mirocha.
• Kurs tańca dla dzieci w wieku
6-10 lat. Wtorek – godz. 18:0019:00. Instruktorka: Anna Kaim.
Zajęcia odpłatne: 20 zł m/c.
• Kurs tańca dla dorosłych „PRAKTIS”. Wtorek – godz. 19:00-20:30.
Instruktorka: Anna Kaim. Nauka
tańca dla dorosłych od podstaw.
Zajęcia odpłatne: 5 zł od pary.
• Rytmika z Plastyką dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Instruktorka: Krystyna Mirocha. Zajęcia odpłatne:
30 zł m/c. Ilość miejsc ograniczona.
• Integracyjna grupa teatralna
„CZYŻBY?!” dla młodzieży w wieku 12-18 lat. Instruktorka: Sabina
Piskorek-Oczko. Zajęcia nieodpłatne.
• Warsztaty literackie „słowo.tok” dla
młodzieży i dorosłych. Instruktorka: Sabina Piskorek-Oczko.
• Zajęcia Decoupage dla dorosłych.
Grupa zaawansowana. Instruktorka: Krystyna Hałat. Ilość miejsc
ograniczona.
• Klub Miłośników Filmu i Fotografii.
Poniedziałek – godz. 18:00-20:00.
Bez ograniczeń wiekowych. Instruktorzy: Aleksander Dyl, Marek
Małecki.
• Aktywne zwiedzanie. Instruktor:
Sabina Piskorek-Oczko. Zajęcia
towarzyszące wystawom sztuk pla-
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stycznych skierowane zarówno dla
grup zorganizowanych jak i niezorganizowanych (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

Terminy zajęć mogą ulec zmianie.
Zajęcia w Domu Kultury,
organizowane w partnerstwie:
• Taneczna gimnastyka dla dorosłych. Wtorek, czwartek – godz.
9:00-10:00. Instruktor: Szymon
Bożek. Zapisy bezpośrednio u instruktora. Odpłatność według ustaleń instruktora.
• Zajęcia taneczne dla dzieci POPP
„ART” dla dzieci w wieku 6-12 lat.
Zapisy bezpośrednio u instruktora.
Instruktorka: Małgorzata Mirocha.
Zajęcia bezpłatne.
• ZUMBA. Czwartek – godz.
19:30-20:30. Bez ograniczeń wiekowych. Instruktorka: Magdalena Zacher. Zapisy bezpośrednio
u instruktora. Odpłatność według
ustaleń instruktora.
• Teatr „HELIOTROP”. Instruktorka: Halina Kubisz-Muła.

• Kurs tańca dla zaawansowanych.
Czwartek – godz. 18:00-19:30. Instruktorka: Anna Kaim. Zapisy bezpośrednio u instruktora. Odpłatność według ustaleń instruktora.
• Nauka gry na gitarze. Wtorek, instruktor: Aleksander Papiernik.
Zapisy bezpośrednio u instruktora.
Odpłatność według ustaleń instruktora.
• Nauka gry na instrumentach klawiszowych – pianino, keyboard,
akordeon. Zajęcia indywidualne
lub grupowe. Instruktor: Sebastian
Kasiuba.
• Spotkania grup i stowarzyszeń oraz
niezależnych zespołów artystycznych.
Szczegóły od września br.
na www.domkultury.kozy.pl

• Warsztaty baletowe
Grupa I – dzieci 3-5 lat
Grupa II – dzieci 6-8 lat
Grupa III – modern jazz – od 8 lat
Koziańskie Wiadomości

Korowód dożynkowy
się na trasie przejazdu.
Dodatkową atrakcją dla publiczności, będzie udział w specjalnie przygotowanej
ankiecie, za pomocą której organizatorzy
wybiorą Króla Korowodu, przyznając także
inne tytuły uczestnikom wydarzenia.
Formowanie korowodu zaplanowano na
godzinę 10.00, trzydzieści minut później,
uczestnicy wyruszą w trasę. Uroczysty ko-

rowód rozpocznie swój przemarsz od ulicy
Szkolnej, następnie pojawi się na ulicy Przeczniej, Krakowskiej, rondzie, ulicy Kościelnej, by dotrzeć do placu ks. K.Kochaja.
Już teraz warto zaplanować swój wolny czas
w pierwszy wrześniowy weekend i wziąć
udział w Dożynkach Gminy Kozy 2015.
(DK)

foto: arch. DK

Dom Kultury w Kozach zaprasza kierowców pojazdów mechanicznych i zaprzęgowych do wzięcia czynnego udziału w Korowodzie dożynkowym 2015, który odbędzie
się tradycyjnie w ramach święta Dożynek
Gminy Kozy. Wzorem lat poprzednich,
w niedzielne przedpołudnie – 6 września
br., zobaczyć będziemy mogli m.in. udekorowane ciągniki, które z pewnością pojawią

W ubiegłym roku w korowodzie dożynkowym nie zabrakło efektownie przyzdobionych ciągników.

Kosa, sierp, cep, babka…
Jak kosi się sierpem, albo do czego służy babka? Z udzieleniem poprawnej odpowiedzi
wiele osób mogłoby mieć niestety problem.
Z pewnością jednak nie uczestnicy kolejne-

foto: DK

Klepanie kosy

Koszenie kosą

go już Powiatowego Turnieju Żniwowania
Metodami Tradycyjnymi „Jasienickie Żniwowani”, który odbył się w Jasienicy.
W zmaganiach, które
były świetną okazją,
by zobaczyć, jak dawniej wyglądały żniwa wzięło udział 16
drużyn z trzech gmin
– Jasienicy, Jaworza
i Kóz. Naszą miejscowość reprezentowała
czteroosobowa drużyna – Zofia, Stanisław i Konrad Jura
oraz Szymon Haczek

(kierownik drużyny). Zadaniem wszystkich
ekip była rywalizacja w czterech konkurencjach – żęcie sierpem, koszenie kosą, młócenie cepem i klepanie kosy.
Turniejowi towarzyszyły spore emocje, nie
mniejsze niż na meczu piłkarskim, a sędziowie spocili się równie mocno, co rywalizujący w poszczególnych konkurencjach.
Przedstawiciele naszej miejscowości zmagania ukończyli ostatecznie poza „pudłem”,
ale udowodnili, że umiejętności tradycyjnego żniwowania w Kozach nie zaniknęły.
A właśnie podtrzymanie tradycji było w tym
przypadku celem nadrzędnym.
(mm/red)

Żęcie sierpem

