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Bezpieczni uczniowie

Chodniki, rowy
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Dobiegają końca prace remontowe,
które rozpoczęły się w okresie wakacyjnym wokół budynku Gimnazjum
im. Jana Pawła II. Wybrukowano plac
szkolny, uczniowie mogą korzystać
z nowych ławeczek, pojawiło się także
nowe ogrodzenie. W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów bramę wjazdową
przeniesiono z ulicy Szkolnej na drogę
przeciwpożarową.
(GIM)
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W końcową fazę weszły prace remontowe
na kolejnym odcinku ul. Zdrojowej. Poprawiono odwodnienie drogi, wymieniono
krawężniki oraz ułożono nową nawierzch-

nię bitumiczną. Do wykonania pozostają
jeszcze drobne prace kosmetyczne na poboczach oraz wjazdach na posesje.
Wraz z robotami przeprowadzonymi jesienią
ubiegłego roku obejmującymi również fragment ul. Wilgi, poprawiono
stan dróg na odcinku ok. 250 m. Aktualnie brygada pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Kozy
wykonuje roboty na dalszym odcinku ul. Zdrojowej, między ulicami
Zamkową i Bukietową. Długo oczekiwane prace mają na celu poprawę
odwodnienia drogi oraz ograniczenie możliwości zalewania sąsiednich
nieruchomości wodami opadowymi.

foto: MS

Asfalt na Zdrojowej
Nowe, w pełni bezpieczne chodniki, wyregulowane skarpy drogowe, oczyszczone
i udrożnione odwodnienia – tak po zakończeniu wszystkich prac wyglądać będzie pobocze drogi krajowej DK-52, na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Wapienną, do skrzyżowania z ulicą Wierzbową.
To kolejny już etap remontu ulicy Bielskiej
w Kozach, w ramach bieżącego utrzymania
dróg. Prace realizowane są przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice Rejon Pszczyna.
(UG/RED)

(UG/OTG)

Dożynki 2015
Rankiem, 6 września, dożynkowy korowód z przyozdobionymi ciągnikami, wozami wiozącymi zaproszonych gości przejechał ulicami:
Szkolną, Przecznią, Krakowską i Kościelną do kościoła pw. świętych Szymona i Judy Tadeusza na uroczystą mszę św. Po wspólnej modlitwie rolnicy, ogrodnicy, pszczelarze, władze samorządowe zaprosili wszystkich gości i mieszkańców do parku dworskiego, na wspólne
świętowanie. Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta, a także Zespół Pieśni i Tańca Kozianie. Nie zabrakło tematycznych stoisk, atrakcji dla najmłodszych, czy konkursu na wypiek chleba. Więcej o dożynkach 2015 przeczytać można na stronach 9-11.

foto: DK

(red)
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wydarzenia

Pamiątkowa tablica
uległa degradacji i bezpośrednio zagrażała
bezpieczeństwu uczniów korzystających
podczas zabaw z terenów zielonych wokół szkoły. Dyrekcja szkoły, po konsultacji
z wójtem gminy Kozy i radą rodziców, podjęła decyzję o rozbiórce konstrukcji betonowej. W minionym roku szkolnym obiekt
został tymczasowo zabezpieczony. W czasie
wakacji konstrukcja betonowa i fundament
zostały rozebrane, po uprzednim zasięgnięciu informacji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej.
Tablica pamiątkowa wraz z orderem i orłem
na czas wakacji trafiła do Izby Historycznej
w Pałacu w Kozach, a następnie została zamocowana w zewnętrznej wnęce przy wejściu do szkoły.
1 września delegacje złożyły pod nią kwiaty.
(ug)

foto: SP2

Podczas uroczystości rozpoczynających nowy
rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 odsłonięto, przeniesioną z pomnika, tablicę
upamiętniającą mieszkańców Kóz poległych w wojnie obronnej w 1939 r., pomordowanych w obozach koncentracyjnych,
zaginionych w latach 1939-1945.
Tablica wraz z orderem Krzyża Walecznych
i orłem bez korony znajdowała się na pomniku, który do tegorocznych wakacji stał
na terenie przylegającym do szkoły. Pomnik
miał kształt betonowej konstrukcji, na którą składał się obelisk z zamocowaną tablicą
i ustawiony na nim cokół z orderem i orłem.
Postument został wybudowany i odsłonięty
w 1989 roku, w 50. rocznicę wybuchu
II wojny światowej. Inicjatorem jego budowy było miejscowe koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
Z czasem betonowa konstrukcja pomnika

Scania
zamiast Jelcza
Po kilku miesiącach starań koziańscy strażacy
dopięli swego. Niebawem wysłużonego już Jelcza 315 w garażach remizy zastąpi nowoczesny
samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370.
– Cieszymy się, że udało nam się zrealizować
nasze zamierzenia. W ostatnim dniu sierpnia
podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który przygotuje dla nas samochód, zgodnie z przetargowymi wytycznymi – mówi Sławomir Kasperek,
Komendant Gminny OSP Kozy.
Zamówienie realizuje firma Szęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z Bielska-Białej, która w przetargowym postępowaniu musiała
spełnić szereg wytycznych. Jakich? – Przede
wszystkim będzie to samochód ciężki, uterenowiony, z napędem 4x4. Zbiornik będzie mógł
pomieścić 5 tysięcy litrów wody, samochód
będzie miał również w swoim wyposażeniu wyciągarkę linową o uciągu 9 ton. Nie zabraknie
także odpowiednio skonfigurowanej łączności
radiowej – dodaje Sławomir Kasperek.
Zakup samochodu był możliwy m.in. dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Kozy, w którym
przeznaczono na ten cel kwotę 300 000 zł. – Udało nam się pozyskać dofinansowania także z innych instytucji, środki finansowe otrzymywaliśmy również od mieszkańców naszej gminy.
Cieszymy się razem z całą społecznością Kóz,
bo przecież nowy samochód służyć będzie nam
wszystkim. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że dzięki tej inwestycji będzie w Kozach jeszcze bezpieczniej – kończy Sławomir
(MS)
Kasperek.				

Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015
w głosowaniu wzięło udział 867 osób. Frekwencja w referendum w gminie Kozy osiągnęła 8,63%, ogólnokrajowa frekwencja
była jeszcze niższa i wyniosła 7,8 %.
W związku z tym zgodnie
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wynik referendum nie jest wiążący,
gdyż wzięła w nim udział
mniej niż połowa uprawnionych do głosowania.
Wójt Gminy Kozy oraz
Pełnomocnik Komisarza
Wyborczego w BielskuBiałej dziękują wszystkim członkom Obwodowych Komisji do spraw
Referendum za sprawne
przeprowadzenie głoso3

wania w dniu 6 września 2015 r.
Monika Olma Pełnomocnik Komisarza Wyborczego
w Bielsku-Białej

Podczas Referendum Ogólnokrajowego Obwodowa Komisja nr 4
po raz pierwszy mieściła się w Pałacu Czeczów.

Koziańskie Wiadomości
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W dniu 6 września 2015 r. odbyło się głosowanie w Referendum Ogólnokrajowym,
w którym mieszkańcy Gminy Kozy udzielili
następujących odpowiedzi:
1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem
jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej?”.
TAK – 80%
NIE – 20%
2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii
politycznych z budżetu państwa?”.
TAK – 15%
NIE – 85%
3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem
zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości
co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.
TAK - 96%
NIE - 4 %
W gminie Kozy uprawnionych do głosowania było 10.040 wyborców, natomiast

gmina

Remont ul. Szkolnej

W sierpniu zakończyła się przebudowa części
ulicy Szkolnej. W ramach prac przebudowano
stary plac targowy, a także parking przy Szkole Podstawowej nr 2. Roboty objęły remont
kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej nawierzchni na jezdni, budowę nowego chodnika
i przebudowę istniejącego odcinka sieci energetycznej oświetlenia ulicznego.
W sąsiedztwie parku, w miejscu zniszczonej
i zdeformowanej nawierzchni bitumicznej
pojawiły się bruki, jak również elementy ma-

Wójt Krzysztof Fiałkowski

łej architektury. Posadzono ozdobną zieleń,
ustawiono nowe ławki, kosze i lampy parkowe,
które po zmroku rozświetlają to miejsce. Uporządkowane i wytyczone miejsca parkingowe
sprawiły, że użytkownicy z większą swobodą
mogą z nich korzystać.
Realizacja inwestycji była możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowaniu dla części zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –
Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
(PK/RED)

SZKOŁA RODZENIA
Bezpłatne zajęcia dla przyszłych rodziców z terenu naszej Gminy!
W ramach edukacji prozdrowotnej, Wydział
Zdrowia Starostwa Powiatowego w BielskuBiałej organizuje w październiku br. bezpłatne
zajęcia dla rodziców oczekujących narodzin dziecka.
Obejmować one będą fachowe wykłady oraz
ćwiczenia ruchowe i oddechowe dla kobiet
w ciąży. Przesłaniem prowadzonej akcji jest
umożliwienie kobietom nabycia wiedzy na
temat przebiegu ciąży, porodu, połogu, opieki
nad noworodkiem oraz wyćwiczenie czynności

ruchowych i oddechowych, które pozytywnie
wpływają na organizm matki i dziecka podczas
ciąży i porodu. Zajęcia odbywać się będą popołudniami w pomieszczeniach Domu Kultury
w Kozach przy ulicy Krakowskiej 2 lub w Pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej 5.
Daty i godziny spotkań zostaną ustalone w dogodnych dla stron porach. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisu.
Kontakt telefoniczny lub osobisty w tej sprawie:
Urząd Gminy Kozy, pokój nr 1 (parter)
tel. 33 8 298 650 w.665 (Halina Kozieł)
(UG)

Zbiórka odpadów gabarytowych
W październiku na terenie naszej Gminy
przeprowadzana będzie kolejna zbiórka
odpadów wielkogabarytowych. W ramach
zbiórki odbierane będą: meble, dywany
i wykładziny, odpady RTV i AGD, sprzęty sportowe, opony samochodów osobowych itp. Odpady te będą odbierane
bezpośrednio sprzed posesji w terminach
wskazanych w harmonogramie odpadów
komunalnych, dostarczonych właścicielom nieruchomości przez Firmę SANITTRANS Sp. z o.o.

Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest również na stronie internetowej
Gminy Kozy – www.kozy.pl, w zakładce
„Gospodarka i środowisko – sprawy porządku w gminie – odpady komunalne”.
Pamiętajmy, że odpady należy wystawić
przed posesję, wzdłuż trasy przejazdu firmy
odbierającej odpady, najpóźniej do godz.
6.00 w dniu zbiórki.
Uwaga! Odpady rodzaju i w ilości wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej nie będą odebrane!
(UG)

Terminy wpłat
30 września br. upływa termin wnoszenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2015 r., tj. miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień.
Przypominamy, że z dniem 1 lipca 2015 r.
zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która
wynosi odpowiednio:
• 11 zł – w przypadku zamieszkiwania na
danej nieruchomości od 1 do 4 osób,
• 9 zł – w przypadku zamieszkiwania na
Nr 9 - wrzesień 2015

danej nieruchomości od 5 do 7 osób,
• 8 zł – w przypadku zamieszkiwania na
danej nieruchomości 8 i więcej osób.
Należność za śmieci można wpłacać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Kozy
lub na indywidualne konto bankowe.
Przypominamy również, że opłatę za
ostatni kwartał należy wnieść do końca
grudnia 2015 r.
(UG)
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Dzieci,

Czy udało się przyjąć do przedszkola
publicznego wszystkie dzieci powyżej
czwartego roku życia, które zostały do
niego zapisane i co z budową nowego
przedszkola?
Tak, przyjęliśmy wszystkie dzieci, które się
zgłosiły i tym samym wypełniliśmy obowiązek
ustawowy. By tak się mogło stać, musieliśmy
utworzyć w gminnych jednostkach oświatowych łącznie 12 oddziałów dla 279 dzieci.
W Szkole Podstawowej Nr 1 utworzony
został jeden oddział przedszkolny o charakterze integracyjnym dla 19 dzieci. Na terenie
Szkoły Podstawowej Nr 2, od 1 września,
funkcjonują 2 oddziały przedszkolne liczące
razem 35 przedszkolaków. Przedszkole Publiczne zapewnia opiekę dla 225 maluszków
w 9 oddziałach, przy czym 6 oddziałów mieści się w budynku Przedszkola, a 3 dodatkowe oddziały zlokalizowano na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 1. Potrzeby są jednak znacznie większe, gdyż z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 skorzysta
418 dzieci. Oferta edukacyjno-wychowawcza
naszych jednostek została uzupełniona przez
3 przedszkola niepubliczne, do których uczęszcza 139 dzieci. Docelowo od września 2017 r.
w myśl ustawy o systemie oświaty wszystkie
dzieci w wieku 3-5 lat powinny mieć zapewnione miejsce w przedszkolach o charakterze publicznym. Dlatego wobec ograniczonej gminnej infrastruktury przedszkolnej, podjęliśmy
decyzję o budowie nowego dziewięciooddziałowego, integracyjnego przedszkola publicznego. Przygotowania do tej inwestycji trwają
od dłuższego czasu. Mamy gotową dokumentację budowlaną i prawomocne pozwolenie
na budowę. Czekaliśmy jedynie na ogłoszenie
konkursu na realizację „Infrastruktury wychowania przedszkolnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020. Konkurs został
ogłoszony w sierpniu tego roku. Nabór wniosków będzie trwał do 30 października 2015
r. i obecnie przygotowujemy się do złożenia
wniosku aplikacyjnego. Zależy nam na pozyskaniu dofinansowania z unijnego programu,
co pozwoliłoby na częściowe sfinansowanie tej
budowy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dopiero w lutym przyszłego roku. W listopadzie
będziemy wiedzieli, ile gmin z powiatu bielskiego stara się o pozyskanie środków na infrastrukturę przedszkolną.

gmina

o bieżących sprawach w Gminie Kozy

ekologia, bezpieczeństwo
zbiórkę znajdują się 72 nieruchomości. Przypomnę, że począwszy od roku 2004 zebrano
ponad 474 tony opadów z 255 nieruchomości
na łączną kwotę 176 tys. zł. Większość kosztów
związanych ze zorganizowaniem zbiórek pokrywano bezpośrednio z budżetu Gminy. W latach
2004–2009 korzystano z dotacji z Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

foto: Marcin Nikiel

Czy to prawda, że wkrótce zostanie
przebudowany odcinek drogi krajowej
w Kozach Gajach, w miejscu, w którym 3 lata temu doszło do tragicznego
w skutkach wypadku?

Będziemy też ubiegali się o pozyskanie środków
z innych dostępnych źródeł na dofinansowanie
m.in. przebudowy ul. Akacjowej, zabudowę baterii fotowoltaicznych czy wyposażenie przedszkola. Ważne jest, żeby budowa rozpoczęła się
w przyszłym roku i mogła zakończyć w roku
2017. Czas pokaże, czy będzie to możliwe, ponieważ obiekt ma dużą powierzchnię zabudowy (jest tylko dwukondygnacyjny), a warunki
gruntowe w miejscu jego lokalizacji są trudne.
W początkowej fazie budowy tempo prac będzie uzależnione od warunków pogodowych.
Coraz częściej mówi się o szkodliwości
azbestu, którym jeszcze do niedawno
pokrywano dachy czy okładano ściany domów. Co robi gmina, by pomóc
mieszkańcom w bezpiecznym usunięciu azbestu z domowych posesji?
Azbest jest dziś sporym problemem, choć
do niedawna był symbolem dobrobytu. Jego
produkcja nabrała tempa po roku 1950. Wykorzystywany był praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, w budownictwie, transporcie,
hutnictwie, energetyce. W latach 80-tych
ubiegłego wieku zaliczono go do substancji
o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla
człowieka. Szkodliwość azbestu nie wynika
z jego składu, a z jego włóknistej struktury.
Włókna azbestowe są najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie. Korozja
wyrobów powoduje ich przenikanie do powietrza. Człowiek wdycha je. Niestety, nasz
organizm nie potrafi pozbyć się włókien, a ich
kumulowanie się w płucach powoduje powsta-

wanie wielu chorób: pylicy azbestowej, raka
płuc, zmian opłucnowych, międzybłonniaka
opłucnej. Dlatego tak ważne jest szybkie pozbycie się azbestu.
Właściciel nieruchomości, na terenie której
znajdują się wyroby azbestowe ma obowiązek ich bezpiecznego i zgodnego z prawem
usunięcia. W tych działaniach może liczyć na
pomoc Urzędu Gminy. Od przeszło dziesięciu lat, każdego roku Urząd organizuje zbiórki
toksycznych odpadów z terenu nieruchomości
położonych na terenie Kóz. W ramach zbiórki
wyroby azbestowe są odbierane, transportowane i unieszkodliwiane w specjalistycznych instalacjach. Z przeprowadzonej w 2014 r. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika,
że na terenie Gminy Kozy znajduje się jeszcze ok. 280 ton odpadów azbestowych.
Przyjęty przez Radę Ministrów w 2002 r.
„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032” zakłada unieszkodliwienie wyrobów azbestowych do 2032 roku. My chcielibyśmy pozbyć się „azbestowego problemu”
w ciągu trzech lat. Aby wziąć udział w zbiórce
należy złożyć stosowny wniosek. Im wcześniej
zostanie on złożony, tym lepiej. Odpady są
odbierane wg kolejności zgłoszeń. Warto przypomnieć, że ten kto złożył wniosek i zakwalifikował się w danym roku do odbioru, a nie ma
przygotowanych odpadów, trafi na koniec kolejki. Szczegółowe zasady kwalifikacji wniosków
zostały określone w Regulaminie realizacji zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Kozy” z 2014 r.
W tej chwili na liście oczekujących na kolejną
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Tak, to prawda. Trwa procedura przetargowa na przebudowę tego miejsca oraz innego,
w centrum Kóz. W sierpniu br. oddział katowicki GDDKiA ogłosił przetarg na realizację
w tym roku przebudowy tych dwóch newralgicznych odcinków DK 52 w Kozach. Niestety,
w wyznaczonym terminie żaden wykonawca
nie złożył oferty, ogłoszono więc drugi przetarg
z terminem składania ofert do dnia 15 września.
W Kozach Gajach zakres prac drogowych obejmie odcinek ok. 400-metrowy, od stacji paliw
w kierunku Bielska-Białej. Zostanie wybudowany m.in. chodnik o szerokości 2 m po stronie
północnej drogi, powstaną normatywne (czyli
zgodne z obowiązującymi przepisami) zatoki
autobusowe po obu stronach ulicy, przebudowane będą przejścia dla pieszych, w tym jedno
z wyspą pośrodku jezdni. Wykonany zostanie
montaż sygnalizacji ostrzegawczej i sygnalizacji
wzbudzanej. Drugie miejsce do przebudowy
to ok. 250 m odcinek drogi w centrum Kóz, od
ronda w kierunku Bielska-Białej. W zakres prac
wchodzi: budowa chodnika po stronie południowej drogi, budowa odwodnienia, montaż
barier ochronnych, zmiana oznakowania pionowego i poziomego oraz inne. Realizacja tej
inwestycji drogowej znacznie poprawi bezpieczeństwo na drodze, szczególnie pieszych.
Przypomnę, że przez kilka lat Gmina Kozy przy
wsparciu Rzecznika Praw Dziecka usilnie zabiegała w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad o przebudowę odcinka drogi DK 52
w Kozach Gajach, w rejonie, w którym doszło
w październiku 2012 roku do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem dzieci. Mamy nadzieję,
że wkrótce znajdzie się wykonawca, który jeszcze
w tym roku zrealizuje ważną dla nas inwestycję.
(red)
Koziańskie Wiadomości

edukacja

Rok szkolny rozpoczęty
Nowy rok szkolny w Kozach rozpoczęło
1343 uczniów. Blisko dziewięćset z nich,
to dzieci w wieku 6-13 lat, które uczęszczają do szkół podstawowych (SP 1 – 545
uczniów, SP2 – 331 uczniów). Ponad
trzysta osób (309) uczy się w Gimna-

zjum im. Jana Pawła II, a 158 osób w
Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztof Kamila Baczyńskiego. W pierwszym
dniu września w każdej szkole odbyły się
uroczyste akademie i spotkania z wycho(mast)
wawcami. 		

Letni wypoczynek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
wysłał dwadzieścioro dzieci w wieku od
7 do 16 lat na 10-dniowe, letnie warsztaty
do nadmorskiej miejscowości Rzucewo.
W trakcie wyjazdu, który został zorganizowany w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki, dzieci zwiedziły Hel, Juratę,
Trójmiasto, Władysławowo, Jastrzębią
Górę, Rozewie. Wśród licznych atrakcji nie
zabrakło spacerów brzegiem morza, kąpieli,
dyskotek, ognisk. Zabawę i wypoczynek połączono z realizacją programu profilaktyki.
Ponadto dwoje dzieci skorzystało z bezpłatnej, 14-dniowej kolonii w Darłówku zorganizowanej przez Wydział Oświaty w Katowicach.
(gops)

foto: SP2

Sprzyjająca aura sprawiła, że uczniowie SP2 mogli przywitać nowy
rok szkolny na placu przed szkolnym budynkiem.

Niemieckie pochwały

foto: LO

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w bieżącym
roku szkolnym mogą liczyć na dodatkowe, atrakcyjne zajęcia. – Będziemy kontynuować projekty
informatyczne, matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne oraz z zakresu wolontariatu – mówi
Alina Nowak, dyrektor koziańskiego Liceum.
– Skupiamy się na promowaniu działań, które
od lat przynoszą dobre efekty. Chcemy przekonać środowisko lokalne, a zwłaszcza młodych
ludzi, że w naszym Liceum można się dobrze
przygotować do dalszych etapów życia zawodowego i osobistego. Mamy wiele możliwości, ale żeby jakiś projekt przynosił konkretne
zmiany, nie może być jednorazowy – podkreśla
dyrektor. Do takich projektów zaliczyć można
coroczną wymianę młodzieży polsko-niemieckiej. W tym roku w Kozach pojawili się goście
z Bergheim k. Kolonii. Grupa blisko 50. osób
z obu naszych krajów przez tydzień wspólnie
pracowała, by jak najwięcej nauczyć się od sie-
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bie. Uczniowie poznawali język, zagadnienia
komunikacji wielokulturowej, tradycje, historię, zgłębiali relacje międzypokoleniowe, rozmawiali o prawach człowieka, współczesnej
Europie, perspektywach zawodowych, itp.
Oliver Grossmann – nauczyciel historii, koordynator projektu z Erftgymnasium przyjeżdża
do Kóz z młodzieżą od kilkunastu lat, obserwuje zmiany, jakie zachodzą w naszym kraju
i miejscowości. Początkiem września, goście
z Niemiec zwiedzili wyremontowany Pałac
Czeczów, który wywarł na nich ogromne wrażenie. W sali koncertowej spotkali się z wójtem
gminy, Krzysztofem Fiałkowskim. – W 2003
roku, gdy odwiedziliśmy waszą miejscowość
po raz pierwszy, pałac w Kozach był opuszczony i kłuł w oczy swą brzydotą. Dziś, dwanaście
lat później, stanowi prawdziwą ozdobę Kóz.
Cieszymy się, że ten wspaniały budynek został
wreszcie należycie doceniony. Wraz z obiektem wypiękniała cała miejscowość. Pałac nie
jest jednak jedynym skarbem Kóz – przyjaźnie, które
tu nawiązaliśmy są dla nas
bezcenne. Z radością ponownie spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z liceum.
Składamy serdeczne podziękowania pani dyrektor,
wspaniałym nauczycielom
oraz wszystkim uczniom
i ich rodzicom, pozwalającym nam uczestniczyć w ich
życiu – podsumował Oliver
Grossmann.
(AN/RED)
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Stypendia
szkolne
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola
w Kozach informuje, że z dniem 30 czerwca
2015 r. zakończył wypłatę drugiej transzy
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym, czyli stypendiów
szkolnych na rok szkolny 2014/2015.
W tym okresie z tej formy pomocy skorzystało 60 uczniów, którym wypłacono
stypendia o łącznej wartości 72 830,00 zł,
z czego kwotę 58 264,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa, a pozostała kwota
14 566,00 zł pochodziła ze środków własnych gminy. W roku szkolnym 2014/2015
przyznano również 5 zasiłków szkolnych
dla dzieci dotkniętych zdarzeniami losowymi w kwocie 2650,00 zł.
WAŻNE!
W związku ze zmianą ustawy o pomocy
społecznej warunkiem uzyskania stypendium szkolnego na rok 2015/2016
jest wysokość dochodu przypadająca
na jednego członka rodziny nieprzekraczająca kwoty 514,00 zł (netto).
Wszelkie informacje można uzyskać
w Gminnym Zespole
Obsługi Szkół i Przedszkola
43-340 Kozy, ul. Szkolna 1, pokój nr 17
lub pod numerem telefonu 33 817-42-91
wew. 25
w godzinach 7.00-14.00
Sylwia Byrska

historia

Z ziemi włoskiej do... Kóz

foto: arch. GBP

Do mniej znanych dziedziców koziańskich należy Stanisław Klucki (18271897). Jego postać, dziś właściwie zapomniana, została przyćmiona przez
późniejszy ród Czeczów – z Hermanem
(1854-1904) na czele. Jednak to dzięki
Stanisławowi Kluckiemu pałac w Kozach
stał się centrum politycznym dawnego
powiatu bialskiego. Jego zasługi i nieznane fakty z historii Kóz chcemy przypomnieć.
Stanisław Klucki urodził się w Cieszynie
w 1827 roku. Jego ojciec, Ludwik Ernest
Klucki (Kluky), słynny cieszyński adwokat i burmistrz miasta, Morawianin
z pochodzenia, był pierwszym propagatorem idei słowiańskiej na zdominowanym przez Niemców Śląsku Cieszyńskim.
Stanisław, jako młody chłopak, poszedł
do szkoły kadeckiej. Czy z własnego,
czy z ojca wyboru, tego nie wiemy. Po
ukończonej edukacji wojskowej trafił do
cesarsko-królewskiego 58. pułku piechoty. Tam dosłużył się stopnia kapitana.
W 1866 roku kpt. Klucki wziął udział
w wojnie austriacko-pruskiej. Wraz z Armią Północną Arcyksięcia Ludwika Salwatora skierowany został na front włoski,
na którym Austria toczyła walki w północnej części Półwyspu Apenińskiego
z armią świeżo zjednoczonych Włoch,
sprzymierzonych w tej wojnie z Prusami.
Nie znamy dokładnego przebiegu służby
Kluckiego w tym okresie. Wiadomo, że po
kampanii włoskiej przeszedł w stan spoczynku już jako blisko czterdziestoletni
oficer, po skwitowaniu zasług awansowa-

ny do stopnia majora.
Osiadł w Kozach,
majątku żony Malwiny z Humborgów,
córki bialskiego kupca i finansisty Karola Humborga, który
dziesięć lat wcześniej
kupił majątek dworski
w Kozach od zadłużonej rodziny Jordanów.
Kluccy mieli jedno
dziecko – Wilhelminę
Augustę (ur. w 1862
roku), późniejszą „baronową Hermanową
Czeczową”. Motyw
włoski pozostanie jednak w biografii Kluckiego i Czeczów na
dłużej. To prawdopodobnie za jego sprawą
do Kóz trafili włoscy
jeńcy, mistrzowie kamieniarscy,
którzy
założyli kamieniołom
piaskowca w Małych
Kozach.
Zarówno Kpt. Stanisław Klucki z żoną Malwiną z Humborgów
Stanisław Klucki, jak i córeczką Wilhelminą Augustą ok. 1865 roku.
i inni członkowie jego
rodziny spoczęli po
śmierci w podziemiach kaplicy, ozdobio- z szlachetnym zapałem oddając się podnej rzeźbami autorstwa Antonio Linassie- niesieniu gospodarstwa, szerzeniu dobrogo („Panny u grobu” i herb Czecz de Lin- bytu, oświaty i pojęć moralności wśród
denwald). Krakowski „Czas” w nekrologu ludu, bronieniu wysuniętego na zachód
Kluckiego napisał „[...] Oboje państwo posterunku polskości [...]”. Major Klucki
Kluccy rozwinęli tu błogą działalność, idąc w ślady ojca zaangażował się w działalność publiczną, w celu podtrzymywania i krzewienia ducha słowiańskiego
w zdominowanej żywiołem germańskim
Białej. Pałac w Kozach za jego przyczyną
stał się centrum politycznym zachodniej
Galicji, odwiedzanym przez przedstawicieli najwyższych władz. To tu omawiane były sprawy gospodarcze, polityczne,
a także kryzysowe w okresie zamieszek
robotniczych roku 1890.
Po latach syn lwowskiego artysty Stanisław Reychan nazwie koziański majątek
Mur na zachodnich obrzeżach parku – lata 30-te. Po lewej w tle – kościół.
„kozim rajem”, a to za sprawą wyjątkowego klimatu i poczucia bezpieczeństwa
jakie odnalazł w majątku Kluckich, a później Czeczów. O owym „raju” będziemy
opowiadać w kolejnych numerach „Ko„Panny u grobu” rzeźba Antonio Linassiego z kaplicy cmentarnej.
ziańskich Wiadomości”.
Bartłomiej Jurzak
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foto: arch. GBP

Kozi raj

pasje

Ekologia przede wszystkim

Spory teren z przeznaczeniem na rolniczą
działalność pan Stefan Haczek odziedziczył
jako młody człowiek w roku 1963. Jest to
miejsce szczególne, wszak od wielu pokoleń
mieszkali tu przodkowie gospodarza. Mieli
tu wszystko, czego potrzebowali. Uwagę
zwraca odnowiony współcześnie budynek
mieszkalny z sienią przez środek, składający
się z czterech pomieszczeń zlokalizowanych
po obu stronach. Na wyposażeniu znajdują
się po dziś wspaniałe, zabytkowe meble, czy
tradycyjne piece kaflowe. Jest też piwnica z ławami i stołami oraz poddasze, które
zaadoptowano z biegiem lat na cele agroturystyczne. – XIX-wieczny dom wymagał
remontu, toteż postanowiliśmy poddać go
renowacjom. Tu przecież spędzamy sporo
czasu – mówi pan Stefan, nawiązując do
prowadzonej działalności rolniczej.
Gospodarstwo, o którym mowa to obecnie
również budynek inwentarski i składowy.
Stefan Haczek gospodarzy tu wraz z synem
Szymonem. Na przestrzeni kilku ostatnich
lat rodzinna działalność, jedna z dwóch
obok ogrodniczej, rozwinęła się. – Uznaliśmy, że jest szansa, aby stworzyć ekologiczne gospodarstwo rolne i z pełną determinacją podjęliśmy się realizacji tego zadania
– wspomina pan Stefan. – Wymagało to
sporych nakładów. Musieliśmy odpowiednio urządzić całe gospodarstwo, nabyć
grunty rolne, zainwestować w sprzęt, kupić
stado bydła i stworzyć obiekty dla zwierząt
– dodaje nasz rozmówca.
W gospodarstwie w Kozach znajduje się
obecnie 50 sztuk bydła francuskiej rasy limousine. Nie wymaga ona aż tak dużych
nakładów pracy, jest nieco łatwiejsza w produkcji, a przy tym gwarantuje wysokiej jakości wyroby mięsne. Niemniej jednak
dzień w gospodarstwie, zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim, jest intensywny.
Pobudka o godzinie 6 rano, oporządzenie
i karmienie zwierząt, następnie niezbędne
prace polowe. – Prowadzenie gospodarstwa
wymaga konsekwencji i uporu. Ale efekty są
widoczne – zaznacza farmer z Kóz.
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Pomimo krótkiej działalności gospodarstwo zyskało uznanie w konkursach wojewódzkich. W 2009 roku zajęło drugie
miejsce, a rok później pierwsze w kategorii
„Ekologia i Środowisko” w województwie
śląskim. Doceniono sposób prowadzenia

w koziańskim gospodarstwie jest natomiast o tyle istotna, że od 2016 roku trafią
one do sprzedaży bezpośredniej. Certyfikowane produkty będzie można nabyć
w specjalnym sklepiku przy kwiaciarni
w Kozach. Kwiaciarnię od przeszło 30 lat

Zabytkowy, odrestaurowany dom Państwa Haczków robi wrażenie.

foto: Marcin Nikiel

Działalność rolnicza bez wątpienia nie jest
dziś tak powszechna, jak przed laty. Są jednak ludzie, którzy właśnie w ten sposób spędzają swój czas. Dzięki nim mówić możemy
o wyjątkowych miejscach, w których kultywuje się wiele istotnych wartości. Takim
jest gospodarstwo na granicy Kóz i Pisarzowic, zarządzane rodzinnie przez Stefana
Haczka i jego syna Szymona.

Stefan Haczek

działalności, rewitalizację siedliska, dbałość
o środowisko. Rok bieżący przyniósł kolejne wyróżnienie, tym razem w kategorii
„Ekologia i produkcja”, m.in. za poziom produkcji i wyposażenie gospodarstwa w sprzęt
techniczny. – To, że jesteśmy oceniani pozytywnie potwierdza słuszność i potrzebę
naszych działań. To pasja, która przynosi
korzyści – tłumaczy Stefan Haczek, który
obowiązki we własnym gospodarstwie łączy z pracą społeczno-zawodową. Jest przewodniczącym Powiatowej Rady Śląskiej
Izby Rolniczej, wiele podróżuje po świecie
i obserwuje funkcjonowanie zagranicznych
gospodarstw ekologicznych.
Wysoka jakość produktów wytwarzanych
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prowadzi żona Maria wraz z synem Wojciechem, który odziedziczył po rodzicach
upodobania ogrodnicze. – To wielka radość, że mamy osoby zainteresowane działalnością, która nam przynosi tak ogromną
satysfakcję – mówi pan Stefan.
– Obecnie zajmujemy się nie tylko działalnością bieżącą, ale i rozbudowujemy
obiekty pod kątem zwiększenia produkcji
– dopowiada. Po wykonaniu prac możliwe
będzie poszerzenie stada nawet do 80 sztuk
bydła. Wszystko ekologicznie, w zgodzie ze
środowiskiem naturalnym.
Marcin Nikiel

dożynki

Król Korowodu
– Stanisław Dożak (34% głosów),
Najbarwniejszy pojazd mechaniczny
– Łukasz Pezdek (41% głosów), Najweselszy pojazd zaprzęgowy – Stanisław Dożak (34% głosów), Najweselszy pojazd mechaniczny – Łukasz
Zontek (29% głosów). Wybrano
również Króla Korowodu Dożynkowego 2015, który otrzymał największą liczbę głosów (119). Został nim
Łukasz Pezdek. Przyznano również
wyróżnienie poza kategoriami Teatrowi Heliotrop, jako pierwszemu
w historii „pojazdowi nożnemu”.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali kosze nagród, dyplomy, a także czeki na olej napędowy
i owies.

Pojazd Króla Korowodu Dożynkowego.

foto: MS

Sporym zainteresowaniem cieszył się przejazd korowodu dożynkowego, inaugurujący
obchody Dożynek Gminnych 2015. Na trasie pojawiły się m.in. pojazdy mechaniczne
i zaprzęgowe, a mieszkańcy w specjalnie
przygotowanej ankiecie oddawali głosy na
wybrane pojazdy w poszczególnych kategoriach , w tym głównej – Król Korowodu
Dożynkowego.
Traktory, riksze, kombajn, a także konie
pokonały trasę ulicami Szkolną, Przecznią,
Krakowską i Kościelną przejeżdżając na
plac ks. Karola Kochaja. W tym czasie,
a także po zakończeniu uroczystej mszy św.,
kiedy pojazdy ponownie ruszyły w trasę,
mieszkańcy mogli oddawać głosy w specjalnie przygotowanej ankiecie.
Wyróżnienia przyznano w czterech kategoriach: Najbarwniejszy pojazd zaprzęgowy

(mast)

Dożynkowe wieńce

Wypiekali chleb

Podczas koziańskiego Święta Plonów, odbył się VIII Regionalny Konkurs
Wieńców Dożynkowych. Wzięło w nim udział 17 Kół Gospodyń Wiejskich z
powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego i żywieckiego.
Wieńce, które symbolizują zakończenie żniw cieszyły się sporym zainteresowaniem uczestników dożynek. Każdy mógł je z bliska podziwiać, bowiem wyeksponowano je przed sceną. Komisja konkursowa, w której znalazł się m.in.
wicestarosta bielski – Grzegorz Szetyński oceniała prace w trzech kategoriach:
wieńce płaskie, korony, kompozycje. Wyróżnione Koła Gospodyń otrzymały
pamiątkowe dyplomy, upominki, puchary i nagrody rzeczowe. Organizatorami
konkursu byli: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz Dom Kultury
w Kozach.

Konkurs na wypiek chleba staje się tradycją koziańskiego
święta plonów. Była to już jego druga edycja. Jak poradzili sobie uczestnicy tym razem? W zmaganiach wzięły
udział trzy drużyny: delegacja z partnerskiej gminy Mosovce, wójt Krzysztof Fiałkowski i przewodnicząca Rady
Gminy Bożena Sadlik, a także zespół złożony z przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich powiatu bielskiego.
Parafrazując znane powiedzenie, jury oceniając wypieki
miało „twardy chleb do zgryzienia”. Ostatecznie jednak,
główną nagrodę przyznano paniom z KGW.
(red)

(RED)

Piwo domowe
Po raz pierwszy podczas koziańskich dożynek doszło do zmagań z udziałem domowych piwowarów. Ogłoszony konkurs na
przygotowanie złotego trunku w trzech stylach piwnych, zainteresował
wielu mieszkańców. W sumie,
przygotowano jedenaście pozycji, a jurorzy oceniali piwo
w następujących stylach konkursowych: Witbier, Saison,
American Wheat.
Główna nagroda i tytuł najlepszego piwa trafił w ręce
Marcina Bożka, którzy przygotował pozycję „Amerykanin w Kozach” w stylu amerykańskiej pszenicy. – Piwo
urzekło skład sędziowski, który jednogłośnie przyznał panu

Marcinowi pierwsze miejsce w konkursie –
mówią organizatorzy.
W pozostałych stylach nagrody otrzymali: Witbier – Marcin Leśniak, Saison – Przemysław

Wadoń. Nagrodę specjalną za piwo z polskich
produktów otrzymali: Aleksander Kieczka
i Bartosz Pawlus. Nagrodami w konkursie były
produkty do warzenia piwa. Nie obyło się bez
degustacji oraz krótkiej dyskusji o rodzajach i stylach
piwnych.
– Cieszymy się, że kultura
i rewolucja piwna nie obca
jest również kozianom.
Mamy nadzieję, że pierwszy
konkurs piwny przejdzie do
historii jako ten, który zapoczątkował tradycje tego typu
zmagań wśród piwowarów
i będzie kontynuowany
w najbliższej przyszłości –
podsumowali organizatorzy.
(Organizator/RED)
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DOŻYNK
Podczas dożynkowych uroczystości nie mogło zabraknąć Zespołu
Pieśni i Tańca Kozianie. Mieszkańcy mieli okazję podziwiać umiejętności wokalne i taneczne tej grupy, która kultywuje dawne tradycje. „Kozianie” wyróżnieni zostali również za swój sukces w konkursie: Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego, w którym placki
ziemniaczane ze śmietaną wyróżniono pierwszą nagrodą w kategorii dania główne.

Miód spadziowy, lipowy, rzepakowy, wielokwiatowy – to
tylko niektóre rodzaje miodów, które można było nabyć na
stoisku przygotowanym przez Koło Pszczelarzy w Kozach.

Swoje stoisko w parku dworskim mieli koziańscy harcerze. Pod
okiem druhny Alicji Jurzak druhowie 37 DH Błękitnej Drużyny
przygotowali dla mieszkańców pyszne kołacze. Środki, które
zebrane zostały podczas sprzedaży słodkości dzieci przeznaczą
na dofinansowanie wyjazdu na biwak. W planach jest wycieczka do Lublina, Sandomierza i Kazimierza Dolnego.

Po uroczystej mszy św. dożynkowy korowód ponownie wyruszył w trasę, przejeżdżając tym razem ulicami Kościelną, Dworcową, Przecznią i Szkolną.
Do parku dworskiego przy akompaniamencie Młodzieżowej
Orkiestry Dętej wjechała riksza ze starostami, którzy przekazali chleb na ręce wójta Gminy Kozy – Krzysztofa Fiałkowskiego
i przewodniczącej Rady Gminy Kozy – Bożeny Sadlik.
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Podczas dożynek wójt Krzysztof Fiałkowski uroczyście
otworzył park dworski, który w tym roku przeszedł gruntowną renowację. Wiele osób po raz pierwszy z bliska podziwiało kompleks parkowy, bez wątpienia wizytówkę naszej
gminy. Sporym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła
się odrestaurowana lodownia.
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Gościem specjalnym koziańskich obchodów święta plonów, był
starosta partnerskiej gminy Mosovce na Słowacji – Peter Košík,
który w Kozach pojawił się wraz z małżonką Michaelą. Jako ciekawostkę dodajmy, że u naszych południowych sąsiadów funkcję polskich wójtów pełnią starostowie.

Tegorocznymi starostami dożynkowymi byli Urszula i Krzysztof
Tomiczkowie, którzy w naszej miejscowości znani są z zamiłowania i pasji do wszystkiego, co z naturą związane. Pan Krzysztof jest prezesem Koła Pszczelarzy w Kozach.

Jak niegdyś wyglądały żniwa pokazali uczniowie Gimnazjum im.
Jana Pawła II, którzy postarali się o odpowiednie narzędzia do ręcznego młócenia cepem i ręcznego mielenia zboża za pomocą żarna.
Jak widać na zdjęciu, obrotowy kamień do wyrobu mąki przypadł
do gustu jednemu z dzieciaków.

Dożynkowy Korowód przejechał ulicami: Szkolną, Przecznią, Krakowską i Kościelną do kościoła, w którym starostowie dożynek – Urszula i Krzysztof Tomiczkowie przekazali duchownym chleb, symbol
pracy i trudu rolników.

Na tarasie Pałacu Czeczów koncertowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą dyrygenta, Stanisława Wróbla.
11
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Siatkarskie podium na Słowacji

foto: arch. GIM

Tradycyjnie siatkarze Centrum SportowoWidowiskowego w Kozach zakończyli okres
wakacyjny udziałem w turnieju w słowackich
Mosovcach. W międzynarodowej rywalizacji
kozianie zagrali znakomicie. Towarzyskie, aczkolwiek bardzo prestiżowe zmagania siatkarskie na Słowacji odbyły się już po raz 39. Do
Mosovcow przyjechało końcem sierpnia

20 drużyn męskich z Czech, Węgier i Słowacji, kozianie byli jedynym polskim zespołem
w stawce. Zgłoszone do turnieju drużyny po-

dzielono na cztery 5-zespołowe grupy. Siatkarzom przyszło rywalizować na otwartych boiskach z ceglaną nawierzchnią. Z tym wiązało
się dodatkowe utrudnienie, wszak temperatura
dochodziła do 40 stopni Celsjusza.
Pierwszego dnia ekipa CSW Kozy zanotowała
komplet zwycięstw, dzięki czemu z najwyższego miejsca awansowała do dalszych potyczek.
Nazajutrz siatkarze z Kóz
kontynuowali dobrą grę,
odnieśli dwa zwycięstwa
i doznali jednej porażki, choć
w drugim secie przegranego
meczu dysponowali kilkoma
punktami przewagi. Turniej
zakończyli i tak bardzo zadowoleni, zdobywając puchar
za 2. miejsce.
Kolejny wyjazd do Mosovcow już za rok. Rozegrana
zostanie wówczas jubileuszowa, 40. edycja zawodów. Kozianie mają jasny cel odniesienia w nich triumfu
i powtórzenia dwóch takich startów męskiej
drużyny na Słowacji z poprzednich turniejów.

Pierwszy mecz ligowy w barwach nowego klubu zanotował Jakub
Szlosek. 19-latek z Kóz wypożyczony został na rok do IV-ligowego
Drzewiarza Jasienica.
Ostatnim klubem wychowanka Ludowego Klubu Sportowego
Orzeł Kozy była Puszcza Niepołomice, występująca na szczeblu
II ligi. Pomocnik prezentował jednak swoje umiejętności głównie
w rozgrywkach młodzieżowych i na wypożyczeniu do LKS Wiślanka Grabie. Latem bieżącego roku sprawdzany był przez III-ligowy LKS Czaniec i zanosiło się, że właśnie tam spędzi najbliższe
miesiące. Kluby nie doszły do porozumienia, a Jakub Szlosek zakotwiczył ostatecznie w pobliskiej Jasienicy. W barwach miejscowego Drzewiarza 19-latek zadebiutował w konfrontacji wyjazdowej z GTS Bojszowy. Jasieniczanie wygrali 2:1, a kozianin spędził
na murawie 65 minut.

foto: ARC Jakuba Szloska

O puchar wójta
We wtorek 6 października odbędzie się
piąta edycja Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Kozy w piłce nożnej. Na boisku
Centrum Sportowo-Widowiskowego
zaprezentuje się pięć drużyn żaków - gospodarze z rocznika 2003 i 2004 oraz zespoły z Dankowic, Bujakowa i Witkowic.
Początek zawodow o godzinie 15:30.

Wyskakane złoto

Nowy klub wychowanka Orła
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Trzy razy w Mosovcach wygrywały natomiast
w przeszłości koziańskie siatkarki. – Będziemy
mierzyć za rok w podwójne zwycięstwo. Jeśli
nasze drużyny odpowiednio wcześniej przygotują się, to ze Słowacji możemy znów wrócić
w doskonałych humorach – mówi Janusz Barcik, dyrektor Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach.
Skład drużyny siatkarzy CSW Kozy: Krzysztof
Grzybowski (kapitan), Tomasz Brożek, Szymon Szostak, Ireneusz Fryś, Marcin Bury, Ad(RED)
rian Bujok, Janusz Barcik.		

Skok wzwyż trenuje zaledwie od kilku lat, ale już należy do krajowej czołówki w tej lekkoatletycznej konkurencji. W pierwszy weekend września
mieszkająca w Kozach Justyna Konior wywalczyła młodzieżowe mistrzostwo Polski.
32. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski odbyły się na stadionie w Białymstoku. W zawodach brali udział wszyscy
najlepsi polscy lekkoatleci
poniżej 23. roku życia, w tym
także ci, którzy jeszcze nie tak
dawno startowali podczas
światowego czempionatu seniorów w Pekinie. Znakomity występ zanotowała Justyna Konior. Studentka AZS
AWF Kraków, wychowanka
trenera Tadeusza Łyska w
Tempie Kęty, przeskoczyła
poprzeczkę zawieszoną na wysokości 179 centymetrów. Choć rekordu
życiowego nie pobiła, w czym przeszkodziły również niekorzystne warunki pogodowe, to żadna z rywalek nie była w stanie zaliczyć lepszej próby.
Kozianka sięgnęła więc po niespodziewane złoto, wszak pokonała między
innymi Anetę Rydz, trzecią w krajowych mistrzostwach seniorek.
Sukces zawodniczki z Kóz, największy w dotychczasowej karierze,
to efekt solidnej i wytrwałej pracy treningowej. Justyna Konior skok
wzwyż trenuje od kilku lat, wcześniej uprawiała akrobatykę sportową,
co zresztą pomaga jej w obecnie reprezentowanej dyscyplinie. Jej „życiówka” wynosi 180 cm. 				
(RED)

foto: ARC

Zdaniem trenera Wojciecha Jarosza wypożyczenie
Szloska na roczny okres
będzie korzyścią zarówno
dla samego zawodnika, jak
i jego obecnego zespołu. –
Dopiero wchodzi w nowy
zespół, ale już pokazał się
z przyzwoitej strony. Ma
potencjał, jest ambitny
i będziemy mieli z niego
pociechę – uważa szkoleniowiec Drzewiarza.
(RED)
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Piłkarze rozpoczęli sezon

foto: facebook/orzelkozy

Futbolowy sezon 2015/2016 piłkarze z Kóz
rozpoczęli na dwóch frontach, rywalizując
w Pucharze Polski oraz lidze. Już pierwsze mecze drużyny seniorów Orła pokazały, że nie będzie to wcale sezon łatwy.
Poprzednie rozgrywki nie zakończyły się dla
ekipy LKS Orzeł Kozy pomyślnie. Kozianie zostali zdegradowani na szczebel B-klasy. Inaugu-

racja na niższym poziomie zmagań była udana.
Podopieczni trenera Dariusza Malchara pokonali w Kalnej tamtejszego Halnego 4:1. W tym
spotkaniu goście dyktowali warunki przez 90
minut, dwa gole zanotowali z rzutów karnych.
Jako, że tuż przed startem sezonu z rywalizacji wycofała się drużyna Żaru Międzybrodzie

Bialskie, to drugą dla kozian potyczką o punkty
była domowa z Sokołem Zabrzeg. Ten mecz
piłkarzom Orła zupełnie nie wyszedł. Popełniali mnóstwo błędów w defensywie, które
przeciwnik bezlitośnie wykorzystywał. Po
kilkunastu minutach gospodarze przegrywali
0:1, zdobyli za sprawą Łukasza Honkisza gola
dającego remis, ale jeszcze przed przerwą znów
odpowiedzieli gości.
Po pauzie strzelali
już natomiast tylko
futboliści Sokoła,
wywożąc z Kóz efektowne zwycięstwo.
Gorycz porażki piłkarze Orła musieli
przełknąć także w
Bronowie,
gdzie
mimo wielu znakomitych okazji przegrali 1:3. Najbliższe
mecze to domowa
potyczka z Sokołem Hecznarowice (20 września, godzina 16:00) i wyjazdowa batalia z Zamkiem Grodziec Śląski. Jednocześnie na drugim
poziomie LKS Orzeł zakończył grę w Pucharze
Polski. Po prestiżowym zwycięstwie nad Pionierem Pisarzowice, koziańscy piłkarze przegrali
w Bielsku-Białej z rezerwami Rekordu 1:2.

Bielska klasa B:
Halny Kalna – LKS Orzeł Kozy 1:4 (1:2)
Gole dla Orła: Łukasz Honkisz (20 min.), Łukasz Pielesz (38 min.), Łukasz Duźniak (76
min.), Mateusz Stwora (85 min.)
LKS Orzeł Kozy – Sokół Zabrzeg 1:5 (1:2)
Gol dla Orła: Łukasz Honkisz (25 min.)
Rotuz Bronów - LKS Orzeł Kozy 3:1 (1:0)
Gol dla Orła: Szymon Jancia (75 min.)
Puchar Polski:
LKS Orzeł Kozy – Pionier Pisarzowice
1:0 (0:0)
Gol dla Orła: samobójczy (80 min.)
Rekord II Bielsko-Biała – LKS Orzeł Kozy
2:1 (0:0)
Gol dla Orła: Przemysław Zontek (80 min.)
Kadra drużyny LKS Orzeł: Marcin Kozielski,
Arkadiusz Bargiel, Łukasz Duźniak, Dawid Frania, Mateusz Stwora, Bartosz Gonciarski, Szymon Jancia, Łukasz Pielesz, Michał Radwan, Jakub Honkisz, Łukasz Honkisz, Jakub Kunicki,
Przemysław Łoński, Daniel Mańkowski, Piotr
Ozimina, Dawid Żurek, Sebastian Linowski,
Damian Marek, Michał Osierda, Przemysław
Zontek.
(MA)

Cztery sekundy od zwycięstwa

foto: arch. Jakub Mrozek

Kolejny bardzo pozytywny start w rajdach samochodowych zaliczył kozianin Jakub Mrozek. Wraz z pilotem Danielem Nowakiem
bliscy byli triumfu w swojej klasie w sierpniowym Stalmark Rajdzie Oświęcimskim.
Duet rajdowców od początku drugiej edycji
Stalmark Rajdu Oświęcimskiego, zaliczanego
do klasyfikacji Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Śląska, „wykręcał” znakomite czasy. Pozwoliły one walczyć o wygraną w klasie
PPC (puchar samochodów Peugeot 106, 206
i Citroen Saxo). Ostateczny efekt startu

to 2. miejsce we wspomnianej kategorii i 12.
lokata w klasyfikacji generalnej rajdowych zawodów. – Jesteśmy zadowoleni z wyniku, chociaż jest malutki niedosyt. Do sukcesu zabrakło
nam zaledwie 4 sekund. Gdyby nie zbyt ostrożna jazda na pierwszej pętli, to pewnie mielibyśmy jeszcze więcej powodów do zadowolenia
– mówi nam Jakub Mrozek, kierowca z Kóz.
Pozytywny start pozwolił tak czy inaczej powrócić duetowi Mrozek/Nowak na pozycję
lidera pucharu z przewagą 8 punktów nad kolejną załogą. – Na następny rajd przyjedziemy
bardziej przygotowani
i po testach poprzedzających chcemy zaatakować od samego startu.
Dziękujemy wszystkim
naszym sponsorom za
wsparcie i oczywiście
serwisowi za świetne
przygotowanie naszego
Citroena Saxo – dodaje
Jakub Mrozek.
Okazja do zaprezento13

wania kibicom swoich możliwości nadarzy
się już wkrótce. Wspomniana załoga zamierza
wystartować 3 października w Rajdzie Bestwińskim. Jak zapewnia młody kierowca rajdowy, występ blisko regionu zamieszkania to
dodatkowa motywacja, by stanąć na najwyższym stopniu podium i utrzymać przewagę
w „generalce”.
(MA)

Trzeci Memoriał
W sobotę 10 października w godzinach porannych rozpocznie się tegoroczna edycja Memoriału Konrada i Patryka. Turniej organizowany
jest w Kozach już od trzech lat.
Piłkarskie zmagania w kategorii żaków mają na
celu podtrzymanie pamięci o dwóch młodych
chłopakach – Konradzie i Patryku, którzy ponieśli tragiczną śmierć.
W nadchodzącej edycji Memoriału wystąpi
kilka drużyn młodzieżowych, w tym podopieczni Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach, gdzie też odbędą się rozgrywki.
(MA)
Koziańskie Wiadomości
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OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kozy z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. w dniu 25 października 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr
94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,
z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r., poz. 1043; poz. 1044), w związku z uchwałą Nr
XIX/135/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kozy na obwody głosowania i ustalenia
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3609, z 2013 r. poz. 7514 oraz z 2015
poz. 3945),
Wójt Gminy Kozy podaje do wiadomości wyborców, informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. w dniu 25 października 2015 r.
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Ulice: Agrestowa, Bielska numery parzyste od 2 do końca, Bławatków, Boczna, Bratków, Cedrowa, Chmielowa, Cicha, Cmentarna,
Dolna, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 30 do końca oraz nieparzyste od 31 do końca, Jaśminowa, Krańcowa, Krzemionki,
Krzemowa, Kwiatowa, Letnia, Malowana, Margaretki, Mieczyków, Miodowa, Młyńska, Mostowa, Nadbrzeżna numery nieparzyste
od 3 do końca, Nagietkowa, Pod Grapą, Pogodna, Poprzeczna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Radosna, Sadowa, Sasanek, Sikorek, Spółdzielcza, Stawowa, Świętego Walentego, Topolowa, Wiklinowa, Witosa, Woskowa, Wrzosowa, Wyzwolenia

2

Ulice: Borówkowa, Brzozowa numery 50, 51, 52, Cisowa, Czysta, Chabrowa, Czapli, Czereśniowa, Dębowa, Folwarczna, Jabłoniowa, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 2 do 28 oraz nieparzyste od 1 do 29, Jaworowa, Jemioły,
Jutrzenki, Kęcka numery parzyste od 2 do 40 oraz nieparzyste od 1 do 45, Klonowa, Kolejowa, Koncertowa, Konwalii,
Krótka, Laskowa, Malinowa, Modrzewiowa numery parzyste od 2 do 48 oraz nieparzyste od 1 do 61, Nadbrzeżna numery parzyste od 4 do końca, Ogrodowa, Orchidei, Orlików, Orzechowa, Przecznia numery parzyste oraz nieparzyste
od 9 do końca, Rolnicza, Różana, Rzemieślnicza, Świerkowa, Świt, Turystyczna, Tylna, Zielona

3

Ulice: Akacjowa, Bociania, Brzozowa bez numerów 50, 51,52, Chlubna, Czajki, Czarująca, Dobra, Dworcowa, Gajowa,
Gołębia, Graniczna, Jaskółcza numery parzyste od 44 do końca oraz numery nieparzyste od 51 do końca, Kalinowa,
Kęcka numery parzyste od 42 do końca oraz numery nieparzyste od 47 do końca, Kościelna, Krakowska numery parzyste od 90 do końca oraz numery nieparzyste, Lipowa, Listonoszy, Ładna, Łagodna, Łukowa, Majowa, Modrzewiowa numery parzyste od 50 do końca oraz nieparzyste od 63 do końca, Morelowa, Nadbrzeżna numer 2, Parkowa, Platanowa,
Polna, Przecznia numery nieparzyste od 1 do 7, Przemysłowa, Przepiórek, Rzeczna, Sowy, Sójki, Szkolna, Śnieżna,
Urocza, Wałowa, Wieżowa, Wiosenna, Zacisze, Zagrodowa, Zdrowia, Żytnia

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Przecznia 1
Kozy
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
siedziba obwodowej komisji
wyborczej właściwa dla głosowania
korespondencyjnego

4

Ulice: Astrów, Azaliowa, Bażantów, Beskidzka numery parzyste od 90 do końca oraz numery nieparzyste od 55 do końca, Błękitna, Bukietowa, Choinkowa, Chrobacza, Działy, Górska, Grzybia, Herbaciana, Irysów, Jarzębinowa, Jaskółcza
numery parzyste od 2 do 42 oraz numery nieparzyste od 1 do 49, Jesionowa, Krakowska numery parzyste od 2 do 88,
Krokusów, Lazurowa, Leśna, Liliowa, Magnolii, Mała, Panienki, Paproci, Piaskowa, Podgórska, Pszczela, Równa, Serdeczna, Słowików, Spokojna, Stokrotek, Storczyków, Strumyków, Tęczowa, Tulipanów, Wąska, Wiejska, Wilgi, Willowa,
Wiśniowa, Wspólna, Zdrojowa, Zjazdowa, Źródlana

Pałac w Kozach - czytelnia
ul. Krakowska 5
Kozy
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
siedziba obwodowej komisji
wyborczej właściwa dla głosowania
korespondencyjnego

5

Ulice: Agawy, Bagrówka, Beskidzka numery parzyste od 2 do 88 oraz numery nieparzyste od 1 do 53, Biała, Bielska
numery nieparzyste od 1 do końca, Brzeziny, Cyprysów, Do Lasu, Górna, Jasna, Jodłowa, Karpacka, Kręta, Krzewów,
Legiońska, Ludowa, Macierzanki, Makowa, Marzeń, Miła, Olchowa, Owocowa, Piękna, Piwonii, Południowa, Prosta,
Ptasia, Rolna, Seniorów, Skośna, Słoneczna, Słoneczników, Smreków, Sosnowa, Spacerowa, Srebrna, Stroma, Wapienna, Wczasowa, Wierzbowa, Winorośli, Wypoczynkowa, Zakole, Zamkowa, Zawiła, Złocieni, Złocista, Złota

Informacje:
- głosowanie korespondencyjne.
Każdy Wyborca może głosować korespondencyjnie.
Wyborca zgłasza wójtowi zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w terminie
do dnia 12 października 2015 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie,
pisemnie, telefaksem lub w formie elekNr 9 - wrzesień 2015

tronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać
nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do
rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma
być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu.
Głosowanie korespondencyjne przez wyborców jest wyłączone w przypadku udzie14

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa Nr 1
Plac Ks. Karola Kochaja 1
Kozy
/nowy segment budynku/
Szkoła Podstawowa Nr 1
Plac Ks. Karola Kochaja 1
Kozy
/stary segment budynku/

Strażnica OSP
ul. Bielska 15
Kozy

lenia przez wyborcę pełnomocnictwa do
głosowania.
- głosowanie przez pełnomocnika.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do
głosowania – w jego imieniu.

obwieszczenie
Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa wójtowi do dnia 16 października 2015 r.
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu peł-

nomocnictwa do głosowania w wyborach:
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157,
poz. 936 oraz z 2014, poz. 1428).
Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa
do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 5

do rozporządzenia.
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia
przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.
- lokale wyborcze.
Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 25 października 2015 r. od godziny 7.00 do 21.00, bez
przerwy.
Wójt Gminy
Krzysztof Fiałkowski

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W DNIU 25 PAŹDIERNIKA 2015 R.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na niedzielę 25 października 2015 r. Tym samym postanowieniem ustalony został
kalendarz wyborczy, z którego treścią można zapoznać się na stronie www.bip.kozy.pl w zakładce WYBORY PARLAMENTARNE oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy. Poniżej podajemy ważniejsze daty określone kalendarzem wyborczym:
do dnia 2 października 2015 r.:
- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych,
do dnia 4 października 2015 r.:
- powołanie przez wójta obwodowych komisji wyborczych,
- sporządzenie spisów wyborców przez gminy,
do dnia 10 października 2015 r.:
- zgłaszanie wójtowi zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
do dnia 16 października 2015 r.:
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
do dnia 20 października 2015 r.:
- składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
w dniu 25 października 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 głosowanie
Głosowanie zostanie przeprowadzone w pięciu lokalach obwodowych komisji wyborczych. Obwieszczenie Wójta Gminy Kozy
w sprawie numerów oraz granic stałych obwodów głosowania w gminie Kozy prezentujemy powyżej.
UWAGA! Przypominamy, że lokal wyborczy będący siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4, został przeniesiony z Domu Kultury w Kozach do PAŁACU CZECZÓW W KOZACH – CZYTELNIA, UL. KRAKOWSKA 5.
Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Kozy jest Sekretarz Gminy Monika Olma pok. 21 tel. (33) 829 86 72.
W sprawie rejestru wyborców prowadzonego przez gminę Kozy należy kontaktować się z Zastępcą Kierownika USC Lucyną
Greń lub Inspektorem Karoliną Dowgalską pok. nr 3 tel. (33) 829 86 53.
Przepisy dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
Aktualne informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. znajdują
się na stronie Urzędu www.kozy.pl w zakładce Wybory Parlamentarne oraz na stronie www.bip.kozy.pl
Monika Olma Sekretarz Gminy
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Kolejne projekty

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy
lokalne w naszej miejscowości zaplanowano realizację kolejnych, ciekawie zapowiadających się
projektów. Mieliśmy już okazję obejrzeć koncerty zespołów rockowych, a także przedstawienie teatralne. Co przygotowano tym razem?
Początkiem września rozpoczął się nabór do
projektu „Drzewiej”, skierowanego do dzieci
uczęszczających do klas 4-6. Realizatorzy zapraszają młodych kozian na zajęcia o charakterze
warsztatowo-edukacyjnym, polegające na zdobywaniu wiedzy o kulturze czasów rycerskich
oraz przede wszystkim na praktyce – szycia historycznych strojów, opanowywania podstaw
szermierki, łucznictwa tradycyjnego, rzemiosła
rycerskiego. Warsztaty zakończy otwarty dla

wszystkich pokaz umiejętności zdobytych przez
młodych uczestników oraz przygotowanych
przez nich wytworów. Imprezę zaplanowano na
15 listopada br.
Swój akces na warsztaty rycerskie i rzemieślnicze, które odbywają się w Domu Kultury od
19 września br., zgłaszać można telefonicznie –
tel. 692-735-218. Zapisy, prowadzone są także
w Domu Kultury w Kozach.
Już wkrótce rozpoczną się również warsztaty
perkusyjne, skierowane do nieco starszej grupy
odbiorców. W tych zajęciach brać mogą udział
osoby, które ukończyły 25 rok życia. „Walimy
w kocioł. Warsztaty perkusyjne dla dorosłych”
– pod takim tytułem uczestnicy pod okiem specjalistów będą stawiać pierwsze kroki za zesta-

wem perkusyjnym. Oprócz skryptu edukacyjnego i własnego zestawu pałeczek, uczestnicy
otrzymają niepowtarzalną okazję zagrania koncertu u boku profesjonalnych muzyków, a także
koncertu wieńczącego projekt. To wydarzenie
zaplanowano na 21 listopada br.
Zapisy na zajęcia perkusyjne prowadzone są
w Pałacu Czeczów oraz pod nr tel. 882-424-852.
Udział we wszystkich wydarzeniach dofinansowanych ze środków Narodowego Centrum
Kultury, organizowanych w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne jest
bezpłatny. Szczegółowe informacje znaleźć
można na plakatach oraz na stronie
www.domkultury.kozy.pl
(SPO/RED)

Otwarty odczyt dramatu

foto: arch. DK

Trwa realizacja kolejnych imprez, realizowanych w ramach programu
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 (Narodowe Centrum Kultury).
W piątkowe popołudnie – 28 sierpnia br., na terenie parku dworskiego,
miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Paweł Sablik, autor jednego
z wyłonionych na drodze konkursu na inicjatywę lokalną projektu, zaprosił widzów na otwarty odczyt dramatu „Pierwszy stopień do” (taki
sam tytuł nosi cała inicjatywa). Zaangażowani w spektakl aktorzy-amatorzy, po raz pierwszy skonfrontowali się z publicznością. Integralną
część wydarzenia stanowiła muzyka, grana przez młody, obiecujący zespół „Bez znieczulenia”.
Oprócz uczestnictwa w otwartym odczycie scenariusza dramatu, każdy mieszkaniec naszej miejscowości miał szansę odegrać „własną rolę”
w spektaklu. Mowa oczywiście o ogólnodostępnym wykonywaniu scenografii do spektaklu, podczas tegorocznych Dożynek Gminy Kozy.

Finał projektu – spektakl „Pierwszy stopień do” – zaplanowano na
23 września (środa, godz. 18:00) w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach.
(DK)

Dobrze rockująca sobota

foto: DK

Pierwszy z projektów wyłonionych w konkursie na inicjatywę lokalną już za nami. „Dobrze
rockująca sobota” – koncert koziańskich zespołów rockowych odbył się w ostatnią sobotę
wakacji – 29 sierpnia br.
Imprezę wzbogaciły też inne atrakcje. – Chcia-

Zespół Upheaval
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łem, by koncertom towarzyszyły atrakcje integrujące pokolenia. Pojawiło się więc np. stoisko
gramofonowe czy różnego rodzaju gry. Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt zależało, by pokazać i podkreślić, jak wiele nas łączy.
Niezależnie od tego kim jesteśmy, czym się
zajmujemy, ile mamy
lat, czy jakiej muzyki
słuchamy – mówi
Łukasz Żurek, koordynator rockowej
inicjatywy. – Chcieliśmy
najzdrowiej
pojętej integracji, np.
rodziców z ich „zbuntowanymi” dziećmi.
Poza tym chcieliśmy
pokazać, że muzyka
rockowa może być
różnorodna i to na
16

naszym rodzimym podwórku – dodaje.
Świetnie zapowiadający się organizator podkreśla, że w ofercie kulturalnej naszej miejscowości widnieje luka intensywnie odczuwana
przez wiele osób. Związana z niszowymi zainteresowaniami, a wcale nietrudna do zapełnienia. – Tym brakującym elementem jest
muzyka rockowa – przekonuje Łukasz Żurek.
Możliwość uczestnictwa w projekcie „Kultura
kołem się toczy” została więc przyjęta z dużym
entuzjazmem. – To było to, na co czekaliśmy.
Mogliśmy w końcu wziąć w swoje ręce ten nasz
kawałek kultury. To dla mnie ważne, że impreza mogła wyglądać tak, jak chciałem, tak jak ja
to widzę – kończy.
Przed mieszkańcami naszej miejscowości możliwość uczestnictwa w kolejnych projektach
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy
lokalne. Piszemy o nich w artykule Kolejne
projekty.
(SPO/RED)

Oddział PTT w Bielsku-Białej wraz z działającym przy nim Kołem PTT w Kozach zorganizował w dniach 17-28 sierpnia 2015 r.
jubileuszową wystawę z okazji 150. rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
Przez dwa tygodnie odwiedzający galerię
Domu Kultury w Kozach mieli okazję zapoznać się z dorobkiem Tetmajera, a chętnych
do jej odwiedzenia nie brakowało.
Sporo działo się podczas uroczystego zakończenia wystawy, które odbyło się 27 sierpnia.
Zgromadzonych przywitał prezes koziańskiego Koła PTT – Miłosz Zelek, zapraszając do zapoznania się z twórczością Kazimierza Przerwy-Tetmajera. O część artystyczną
zadbał uczeń Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach Krzysztof Lorek, który wyrecytował
wiersze: „Pozdrowienie”, „Limba”, „Widok
ze Świnicy do Doliny Wierchcichej” stanowiące doskonałe uzupełnienie wystąpień
poświęconych artyście.
Wiceprezes bielskiego oddziału PTT Jan
Nogaś zapoznał zebranych z początkowym

okresem twórczości
Tetmajera, a także
przybliżył zebranym
dorobek
taternicki
poety. Jako największe z jego taternickich
dokonań
przedstawił pierwsze wejście
na Staroleśny Szczyt
(2476 m n.p.m.)
w 1892 r. wraz z Tadeuszem Boyem-Żeleńskim oraz przewodnikami: Klemensem Bachledą i Janem
Bachledą Tajberem. Przybyli na spotkanie
mieli też okazję wysłuchać kilku fragmentów „Na skalnym Podhalu”.
W następnym wystąpieniu prezes ZG PTT
Józef Haduch – będący kuratorem wystawy, opowiedział o wystawie, jej przygotowaniach oraz obchodach Roku Kazimierza
Przerwy-Tetmajera w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim. Ponieważ zorganizowana w Kozach wystawa była pierwszą okazją

foto: arch. DK

150. rocznica

kultura

do szerszego zaprezentowania 23. tomu
„Pamiętnika PTT”, który ukazał się pod
koniec lipca br., szczegółowo przybliżono
wydawnictwo, którym zainteresowało się
wielu uczestników.
Na zakończenie spotkania, goście znów wysłuchali recytacji wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Krzysztof Lorek przedstawił
uczestnikom spotkania wiersz pt. „Evival’arte!”.
Szymon Baron/red

Dzierganie wśród książek

foto: arch. GBP

Pierwsze, powakacyjne spotkanie z cyklu DZIERGANIE
WŚRÓD KSIĄŻEK, odbyło się we wtorek, 1 września. Wszystkie
panie biorące udział w zajęciach przybyły na nie z wielką radością,
przynosząc ze sobą swoje wakacyjne rękodzieła (serwetki, koszyki, wyszywanki), a było się czym pochwalić.
W nowym roku szkolnym spotkania odbywać się będą w dalszym
ciągu w pierwszy i drugi wtorek miesiąca od godziny 15 do 18,
w czytelni biblioteki.
(gbp)

Pożegnanie lata
Wakacyjne wspomnienia stały się inspiracją dla młodych adeptów sztuki, którzy po wakacyjnej przerwie wzięli udział w pierwszym dniu września w zajęciach kółka plastycznego „Do Dzieła!”
w Gminnej Bibliotece Publicznej. Dzieci ochoczo przystąpiły do
wykonania papierowego, trójwymiarowego słoneczka, które kojarzy się ze wspomnieniem tegorocznego, wyjątkowo upalnego lata.

foto: arch. GBP

Udział w kolejnych twórczych zabawach brać mogą dzieci w wieku od 5 do 10 lat. W programie warsztatów plastycznych przewidywane są różnorodne techniki: malarstwo, rysunek, grafika, papieroplastyka i ceramika. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek, w
pałacowej pracowni plastycznej w godz. 14.00-15.30.
(gbp)
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zapowiedzi

Święto Wiatru Halnego

Magia światła

Dom Kultury w Kozach oraz Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają do wspólnej zabawy z latawcami. Na niedzielę 4 października (g. 14.00) zaplanowano
mini zawody latawcowe – Święto Wiatru Halnego 2015. Zmagania odbędą się
na stadionie LKS Orzeł w Kozach przy ulicy Przeczniej, a szczegóły i regulamin
znaleźć można na stronie internetowej: www.domkultury.kozy.pl.
Dwa dni wcześniej – 2 października br., odbędą się natomiast warsztaty latawcowe, gdzie będzie można m.in. zbudować latawiec od podstaw. Zajęcia odbędą
się w pracowni plastycznej w Pałacu Czeczów o godzinie 16.00.
(DK)

Mówiąc o witrażach, często spotyka się określenia typu „sztuka światła”. To
właśnie filtrowane przez barwne szkło światło stanowi o pięknie witraży. Ta
popularna w czasach średniowiecznych metoda dekoracji głównie okien budynków sakralnych, zaniknęła z czasem, by powrócić z rozmachem w okresie
secesji. Przyciągające wzrok witraże pojawiły się tymczasem w Kozach, w
Galerii Pałacu Czeczów. Ekspozycję prac Andrzeja Bochacza, Anny Danowskiej, Urszuli Kotarby, Bogusława Skoczylasa, Marzeny Struk oraz Jolanty
Treli zwiedzać można od 11 września 2015. 		
(SPO/RED)

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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Prace Natalii Knycz
W Izbie Historycznej Gminnej Biblioteki Publicznej prezentowane są prace Natalii Knycz pod tytułem „Wielka płyta”.
Są to cyfrowe fotomontaże zdjęć autorki
wykonane na płótnie. Przedstawiają subiektywną wizję świata zdominowanego
przez blokowiska.
Poszczególne prace są próbą odpowiedzi
na pytania: czym jest wolność, przeczu-

cie śmierci, realność istnienia, codzienność oraz kim jesteśmy w industrialnej
rzeczywistości.
Cykl był prezentowany na wystawie pokonkursowej międzynarodowego konkursu
CyberFoto 2014. Zapraszamy do ich obejrzenia.
(gbp)

Konkurs
„Gdzie to jest?”
Prosimy o odpowiedź na pytanie: na jakim budynku w Kozach znajduje się prezentowana płaskorzeźba świętego? (Dodatkowa nagroda za odpowiedź – co to
jest za święty?)
Na odpowiedzi czekamy do końca września
pod adresem: izbahistoryczna@gbpkozy.pl. Prosimy podać następujące dane: imię i nazwisko, wiek oraz kontakt – email lub telefon.
Spośród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy zwycięzcę.

foto: GBP

foto: arch. GBP

(GBP)

Zagrali „Orawę”

foto: DK

Uroczystości w naszej miejscowości często
uświetniane są występami Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Kóz. Tym razem jednak –
29 sierpnia br., młodzi muzycy towarzyszyli
ważnemu wydarzeniu dla mieszkańców Wisły Wielkiej, gdzie koziański zespół prezentował swoje umiejętności podczas obchodów Dnia Wielkowiślanina.
Wpierw odprawiona została uroczysta msza
święta w kościele p.w. Trójcy Świętej, następnie orkiestra w rytmie granych marszy,
asystowała w przemarszu na boisko sportowe. Na scenie, obok lokalnych zespołów
i artystów, nasi muzycy mieli okazję zapre-

zentować się podczas koncertu plenerowego. W koncertowym repertuarze znalazły się
różnorodne utwory począwszy od muzyki
filmowej, marszy, poprzez tę rozrywkową,
a skończywszy na biesiadzie.
Kozianie na tyle przypadli do gustu miejscowym gościom, że publiczność domagała
się zaprezentowania kolejnych utworów.
Widownia nalegała m.in. na zagrania znanej
„Orawy”. Nasi młodzi muzycy sprostali wymaganiom publiczności i z uśmiechami na
ustach odegrali i odśpiewali kilka zwrotek
tego popularnego utworu.
Magdalena Rozmus/red

Konkursy fotograficzne
Przypominamy o trwających konkursach
fotograficznych w naszej miejscowości:
„Kozy, Kozianie – zapis subiektywny” (ter-

min nadsyłania prac do 15 października br.)
oraz „Kadry z wakacyjnych podróży” (termin nasyłania prac do 25 września br.).
19

Regulaminy konkursów dostępne na stronie www.domkultury.kozy.pl w zakładce
„Konkursy, przeglądy, festiwale”.
(R)
Koziańskie Wiadomości

