Sejmik
Młodzieżowy

Plejada
Gwiazd

Z Alaski na
Hrobaczą Łąkę

wydarzenia

Dni Kóz za nami

Imię z Kóz

Podczas tegorocznych obchodów Dni Kóz nie zabrakło atrakcji przygotowanych dla
mieszkańców i ich gości. Na scenie głównej koncertowali m.in. legendarny zespół Lombard, młodzieżowe zespoły ze szkół podstawowych oraz przedszkoli. Były także imprezy
towarzyszące. Najmłodsi bawili się w wesołym miasteczku, a niewątpliwą atrakcją były
przeloty śmigłowcem. Tradycyjnie odbył się Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, w którym z sukcesami rywalizowali przedstawiciele naszej gminy (szerzej o tym wydarzeniu na
stronie 3). Zdjęciową relację z wydarzeń odbywających się w ramach Dni Kóz prezentujemy na stronach 10-11.							
(R)

Urząd Gminy w Strumieniu przygotował
konkurs, w którym uczestnicy mieli proste
zadanie – zaproponować imię dla maskotki,
żabki. W konkursie udział wzięła kozianka
– Maria Furch, a jej propozycja „Gratka”,
spośród kilkudziesięciu nadesłanych zgłoszeń została wybrana jako najlepsza. Imię
dla strumieńskiej maskotki „powędrowało”
tym samym z Kóz do Strumienia, a mieszkanka naszej gminy została doceniona i wyróżniona podczas oficjalnej uroczystości.

foto: Urząd Gminy Strumień

foto: Janusz Witkowski / Agnieszka Bieniek

(R)

foto: GBP

Gra terenowa

Szukanie parkowych drzew na podstawie
kształtu liści, wymienienie trzech żyjących
w parku zwierząt, policzenie pałacowych
okien, znalezienie w bibliotece książek
o określonej tematyce to zadania, którym
musiały sprostać dzieci uczestniczące w bibliotecznej grze terenowej. Najwięcej śmiechu wzbudziło łowienie papierowych ryb
na wędkę z magnesem zamiast haczyka oraz
przemierzanie labiryntu w parkowym żywopłocie. Spotkanie zrealizowane zostało
w ramach projektu „Kozie kopyrducki (figle)” dofinansowanego przez Fundację BGK
w ramach programu „Na dobry początek”.
(gbp)

Dzień
Patrona Szkoły
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W tym roku obchody Dnia Patrona Gimnazjum
przygotowali uczniowie klasy II a. Wymyślili
atrakcyjną formę – studio papieskie, w którym
wspomnieniami o Janie Pawle II dzielili się specjalnie zaproszeni goście. Nie zabrakło także
fragmentów poezji Karola Wojtyły oraz Jego
kazań. Nastrojową oprawę muzyczno-wokalną
zapewnił szkolny chórek. Uroczystość zorganizowano 18 maja w Domu Kultury. (Anna Lasek)
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wydarzenia

Młodzi rządzą
nie w parku oraz rewitalizacja kamieniołomu.
Z dumą przysłuchiwali się temu dyrektorzy
szkół (jaką mamy zdolną młodzież!), a przedstawiciele gminnej władzy – z uwagą (co by
z tego wykorzystać?).
Chyba się podobało, skoro jednogłośnie przyjęto postulat, by wszystkie prezentacje umieścić na
stronie internetowej gminy.
Ponadto wręczono nominacje
do nagrody im. Jana Wolnickiego, wspaniałego pedagoga
z Kóz, którą otrzymują nauczyciele nominowani przez
uczniów poszczególnych
szkół. W tym roku nominacje otrzymali: z przedszkola
– Bożena Blachura, ze Szkoły
Podstawowej nr 1 – Bartłomiej Urbański, ze Szkoły Podstawowej nr 2 – ksiądz Marek

Łapczyński, z Gimnazjum – Błażej Hałat,
z Liceum Ogólnokształcącego – Miłosz Zelek.
Tytuł Nauczyciela Roku otrzymali wspólnie
Bożena Blachura i ks. Marek Łapczyński.
Tegoroczny Sejmik został przygotowany przez
Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Kozach.
(Wojciech Małysz)

foto: arch. GIM

VI Sejmik Dzieci i Młodzieży Gminy Kozy
obradował 1 czerwca, w Dzień Dziecka, w sali
OSP Kozy. Te coroczne spotkania to już nasza
tradycja, która ma się coraz lepiej. Utwierdzamy się w przekonaniu, że młodzi i najmłodsi
mieszkańcy naszej gminy mają swój ogląd i pogląd na to, co się dzieje w naszej miejscowości.
Ta swoista pajdokracja, chwilowa co prawda,
dobrze służy naszej małej ojczyźnie.
W tym roku młodzież młodsza (z przedszkoli i szkół podstawowych) i ta nieco
starsza (z gimnazjum i liceum) obradowała pod hasłem: „Kozy w oczach dzieci
i młodzieży. Jak wykorzystujemy walory
naszej miejscowości?”
Przedstawiciele każdej z placówek oświatowych opowiadali o możliwościach, jakie stwarzają Kozy oraz zaprezentowali bardzo konkretne pomysły na ich wykorzystanie, wśród
których pojawiły się m.in. kawiarenka, kino let-

Zagrali na medal
mała aż pięć wyróżnień (Puchar Dyrektora zach (Park Dworski), Jasienicy („Drzewiarz”)
Domu Kultury w Kozach dla najlepszego ka- i Godziszce.
pelmistrza konkursu estradowego, Puchar Pre- Szczegółowe wyniki XIII Międzynarodowego
zesa PZChiO Oddział Bielsko-Biała dla najlep- Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka znaszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO, leźć można na stronie www.festiwal.kozy.pl
Puchar Wójta Gminy Kozy dla najlepszego ze(Anna Czaplińska-Syjota/RED)
społu polskiego, Puchar Jacka
Falfusa – posła na sejm RP dla
najlepszego zespołu młodzieżowego, Puchar Przewodniczącej Rady Gminy w Kozach
dla najlepszego kapelmistrza
Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych). Puchar Wójta
Gminy Jasienica dla najlepszego zespołu zagranicznego
otrzymała Lakitelek Fire Orchestra (Węgry), a nagrodę
rzeczową dla najmłodszego
Niezależny Zespół Miłosników Muzyki z Kóz został
uczestnika festiwalu otrzymał
zwycięzcą Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
Sebastian Bal z Młodzieżowej
Orkiestry Dętej MODERATO z Warki.
Festiwal Złota Trąbka to jednak nie tylko konkursy i rywalizacja. Muzykę orkiestrową
można było usłyszeć również
podczas koncertów plenerowych w Bielsku-Białej (Galeria SFERA, przy BCK’u),
Czechowicach-Dziedzicach
(Galeria Stara Kablownia), Jaworzu (Amfiteatr przy ul. Wapienickiej), w Rudzicy, Ko3

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz

foto: DK

Podczas Dni Kóz odbył się Powiatowy Przegląd
Orkiestr Dętych w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka.
Wśród sześciu zgłoszonych zespołów pojawiły
się dwa z Kóz – Młodzieżowa Orkiestra Dęta
(kapelmistrz Stanisław Wróbel) i Niezależny
Zespół Miłośników Muzyki. W ramach festiwalu koncertowano również w Jasienicy – Konkurs
Musztry Orkiestrowej (wzięła w nim udział
MOD) i Bielsku-Białej – Konkurs Estradowy
przy Bielskim Centrum Kultury. Wręczenie wyróżnień i podsumowanie festiwalu tradycyjnie
odbyło się już na koziańskiej scenie.
Trzynasta edycja okazała się szczególna dla
Niezależnego Zespołu Miłośników Muzyki.
W swojej kategorii kozianie zdobyli Złoty Dyplom i nagrodę pieniężną. I choć Złoty Dyplom przypadł również Młodzieżowej Orkiestrze Dętej MDK Czechowice-Dziedzice, to
jury przyznało naszym muzykom większą ilość
punktów, co pozwoliło im zwyciężyć w przeglądzie i zdobyć Puchar Starosty Bielskiego
Andrzeja Płonki. Srebrny Dyplom w tej rywalizacji otrzymał drugi z naszych zespołów
– MOD. W Konkursie Musztry Orkiestrowej Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz zdobyła 57 punktów, najlepsza w tej rywalizacji
okazała się Młodzieżowa Orkiestra MODERATO z Warki. W Konkursie Estradowym
triumfowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Czechowic-Dziedzic.
Dla uczestników trzynastej edycji festiwalu
przygotowano również nagrody i wyróżnienia.
Najwięcej z nich przypadło dla czechowiczan.
Orkiestra pod batutą Tomasza Janusza otrzy-
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Relacja z XVI Sesji Rady Gminy Kozy

Na XVI Sesji Rady Gminy, 19 maja 2016 r.,
radni przyjęli 8 uchwał w sprawie:
1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozy;
2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Domu Kultury za rok 2015
– zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości art. 53 ust.1 corocznie podlega zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe Domu Kultury przez
Radę Gminy;
3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015 – zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości art.
53 ust.1 corocznie podlega zatwierdzeniu
sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej przez Radę Gminy;
4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kozy za rok 2015

– zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych art. 270
ust.4 sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
podlega obowiązkowi zatwierdzenia
przez Radę Gminy;
5. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Kozy za rok 2015;
6. zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady
Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r.
Uchwała Budżetowa na 2016 rok Gminy Kozy;
7. przekazania środków finansowych dla
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – z budżetu Gminy Kozy przekazuje się środki
finansowe w wysokości 10 000 zł dla
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
wozu bojowego;

8. dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w Gminie
Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
– w uchwale określono stawkę dopłaty
z budżetu Gminy Kozy dla taryfowej grupy
odbiorców „gospodarstw domowych” do
ceny 1 m3 ścieków odbieranych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
w wysokości 0,98 zł brutto. Stawka za odbiór 1 m3 ścieków z gospodarstw domowych z uwzględnieniem dopłaty będzie
wynosiła – 7,49 zł brutto, a dla pozostałych
odbiorców 8,47 zł brutto;
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady
Gminy oraz materiały będące przedmiotem
obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy www.bip.kozy.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Gminy.
(Biuro Rady Gminy)

Program
„Rodzina 500 +”
w Gminie Kozy
Twoje marzenie o pracy stanie się realne
Projekt pn. KINO MARZENIE – Twoje marzenie o pracy stanie się realne jest realizowany w partnerstwie przez:
Lidera Projektu – Spółdzielnię Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach oraz Partnera projektu – Gminę Kozy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach.
Projekt realizowany jest w okresie od 1.05.2016 r. do 30.09.2018 r. na terenie Gminy
Kozy. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 60 mieszkańców i mieszkanek Gminy Kozy. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy i niepełnosprawnych. W ramach projektu
będzie możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju warsztatach, kursach zawodowych oraz uzyskanie zatrudnienia. Dla niepełnosprawnych oferowana jest pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej.
Osoby chcące wziąć udział w projekcie zapraszamy do złożenia ankiety zgłoszeniowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach,
ul. Szkolna 1, pokój 21.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2016 roku.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu:
www.kinomarzenie.eu
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od
kwietnia realizuje nowe zadanie wynikające
z wejścia w życie ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, tzw. program „Rodzina 500+”.
W kwietniu i maju do GOPS Kozy wpłynęło
drogą elektroniczną oraz tradycyjną łącznie
855 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Do końca maja zostało rozpatrzonych 500 z nich, co stanowi
58% całości złożonych wniosków, a zrealizowano wypłaty na kwotę 775.000 zł.
Osoby, które chcą otrzymać świadczenie
wychowawcze z wyrównaniem od kwietnia
mogą składać wnioski do 1 lipca (włącznie).
Od czerwca Dział Świadczeń Rodzinnych
jest czynny:
poniedziałek-czwartek
w piątki

7.00-15.00
7.00-16.00

gmina

Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

foto: Mateusz Stwora

Pytania do wójta

W ramach prac przy ulicy Beskidzkiej przebudowywana
jest przeprawa przy skrzyżowaniu z ulicą Panienki

Trwa remont ul. Beskidzkiej, wyznaczono objazdy. Na drogach wytyczonych jako objazdowe łata się dziury.
Prace drogowe w pełni.
– Rozpoczęliśmy inwestycje drogowe. Przebudowa ulicy Beskidzkiej jest dużym przedsięwzięciem, o którym pisaliśmy w poprzednim numerze gazety. Zamieściliśmy mapki
kolejnych etapów prac, pokazaliśmy drogi
objazdowe. One w pierwszej kolejności
zostały objęte bieżącymi, cząstkowymi remontami nawierzchni. Będziemy remontować je sukcesywnie. W następnej kolejności prace będą prowadzone na drogach
o największym natężeniu ruchu. Na naprawy nawierzchni bitumicznych przewidziano
w tegorocznym budżecie gminy kwotę 200
tys. złotych.
Wykonawcą robót remontowych w bieżącym
roku jest, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, firma „Radex” z Bielska-Białej.
Niedawno w prasie ogólnopolskiej ukazała się informacja o szansach na budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.
Nasza gmina jest bardzo zainteresowana powstaniem tej drogi, co zaakcentowała w swoim apelu wystosowanym
w styczniu tego roku do Pani Premier.
– To prawda, BDI w znacznym stopniu
zmniejszy ruch samochodowy w centrum,
tym samym poprawi nasze bezpieczeństwo
drogowe. Z radością przyjęliśmy informację podaną 19 maja br. przez Panią Premier
Beatę Szydło o przyjęciu przez Radę Ministrów zmian w rozporządzeniu w sprawie

sieci autostrad i dróg ekspresowych, obejmujących m.in. uzupełnienie krajowej sieci
drogowej o nową drogę ekspresową S52.
Częścią drogi ekspresowej S52 jest Beskidzka Droga Integracyjna.
Samorząd Gminy Kozy od samego początku popierał plany budowy nowej drogi krajowej łączącej Bielsko-Białą z Krakowem.
Każde rozwiązanie drogowe, alternatywne
dla obecnej DK52, przebiegającej przez
środek naszej gminy, jest przedsięwzięciem
oczekiwanym i pożądanym. Wg ostatnich
pomiarów ruchu przez Kozy drogą DK52
przejeżdża każdej doby prawie 19 tysięcy
pojazdów.
Na budowę BDI czekają z niecierpliwością
(oprócz Wadowic) wszystkie samorządy
i mieszkańcy miast i gmin, przez których
tereny ma ona przebiegać. 25 maja br.
w Starostwie Powiatowym w Wadowicach
z inicjatywy Starosty Wadowickiego i posła
Marka Polaka doszło do spotkania posłów,
senatora, przedstawicieli Wojewody Małopolskiego, z-cy dyrektora GDDKiA w Krakowie oraz przedstawicieli samorządów
zainteresowanych budową BDI. Uczestniczyliśmy w tym spotkaniu. Jest duża szansa
na realizację tej inwestycji w najbliższych
latach. W lipcu ma zostać wydana decyzja
środowiskowa ustalająca ostateczny wariant
przebiegu drogi. Nadal ważne jest poparcie
wszystkich samorządów dla budowy tej
drogi, tylko wtedy jest szansa na jej realizację w najbliższych latach.

Promocja
przez sport
Gmina Kozy co roku dofinansowuje działalność lokalnych klubów sportowych.
Taką możliwość stwarza uchwała Rady
Gminy Kozy z listopada 2011 r. określająca
warunki i tryb finansowania rozwoju sportu
na terenie Gminy Kozy. Dzięki niej środki
publiczne mogą być przeznaczone na dotowanie przedsięwzięć klubów sportowych
w zakresie popularyzacji, rozwoju i upowszechniania sportu.
Upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia jest bardzo ważne w dzisiejszych
czasach. W dobie komputerów, tabletów,
iphonów itp. aktywność fizyczna dzieci
i młodzieży jest „na wagę złota”. Dlatego
gmina wspiera taką formę spędzania czasu
wolnego.
W tegorocznym konkursie ofert w ramach
popularyzacji, upowszechniania i rozwoju
sportu poszczególne kluby sportowe otrzymały następujące dofinansowanie:
Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Kozy:
na piłkę nożną

30.000,00 zł

na tenisa stołowego

11.500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Kozy:
na piłkę nożną

8.000,00 zł

na piłkę siatkową

10.500,00 zł

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Victoria”
Kozy:
na pływanie

9.000,00 zł

klub sportowy „Benchpress” (nowo powstały)
na sporty siłowe

6.000,00 zł

Dofinansowanie klubów sportowych jest
wydawaniem środków publicznych w sposób efektywny i racjonalny, gdyż jest to
inwestycja w kapitał ludzki, a osiągnięcia
sportowe naszych zawodników promują
Gminę Kozy w kraju i poza jego granicami.
(UG)

(red)
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edukacja

Co my wiemy o Ukrainie?

Ci, co lubią historię, wspomną Chmielnickiego. Ci, którzy preferują geografię, wskażą na
mapie Lwów i Kijów. Miłośnicy muzyki wiedzą, że tegoroczny konkurs Eurowizji wygrała
Ukrainka – Jamala. Większość zapewne słyszała, że na wschodzie Ukrainy toczy się wojna. I to
by pewnie było na tyle. Trochę mało, prawda?
A przecież mamy wspólną historię (czy pamiętacie, że Ukraina wchodziła w skład Rzeczpospolitej?), podobne dziedzictwo kulturowe, no
i jesteśmy sąsiadami. Jak więc pogłębić polsko-ukraińskie relacje i poszerzyć wiedzę uczniów?
Na te pytania próbowali znaleźć odpowiedź nauczyciele podczas warsztatów we Lwowie zatytułowanych „Swatka, czyli spotkanie nauczy-

Majówka z Dwójką

cieli z Polski i z Ukrainy chcących rozpocząć
współpracę międzynarodową” prowadzonych
przez fundację „Edukacja dla Demokracji”
we współpracy z „Towarzystwem Lwa” we
Lwowie. Szerszym kontekstem rozważań był
system edukacji w Polsce i na Ukrainie, planowanie i przygotowanie projektu międzynarodowej współpracy szkół, praktyczne aspekty
organizacji wymian młodzieżowych oraz źródła finansowania polsko-ukraińskich projektów edukacyjnych.
Spotkania były świetną okazją do zaprezentowania naszego Gimnazjum, a także gminy Kozy.
(Dorota Małysz)

Jak co roku, Dwójka zorganizowała majówkę
szkolną, na którą zaprosiła uczniów z rodzinami i wielu gości. W tym roku podziwiano prace i hobby dzieci, wystawę klocków
Lego, występy wokalno-taneczne uczniów,
spektakl teatralny „Kopciuszek”, uczestnicy wzięli udział w Olimpiadzie Rodzinnej,
w prezentacji programu Kahoot.It! Były też
inne atrakcje: pokaz psów ratowniczych,
przejażdżki konne, pokaz OSP Kozy, pokaz
pierwszej pomocy w wykonaniu ratowników
medycznych, a także grill, sprzedaż lodów
i napojów, kiermasz ciast, rękodzieła oraz
książek, kawiarenka i kącik kulinarny.
(SP2)

Osiągnięcia
sportowe uczniów
SP nr 2
foto: arch. GIM

W Wapienicy startowali uczniowie koziańskiej Dwójki. W trzech majowych startach
najlepsze wyniki uzyskali:
•

Anna Harańczyk z klasy VIa – w biegu na
60 m – 2 srebrne i 1 brązowy medal (rekord
szkoły 8,44s), w skoku wzwyż – złoty medal
(rekord szkoły 138cm), w skoku w dal – 2

Wyniki ogólnopolskiego
konkursu„Zuch”

srebrne medale
•

–
•

W tegorocznej edycji konkursu najlepszy wynik uzyskali w klasach drugich: Maksymilian
Słowik z klasy IIa – 27 wynik w Polsce, w klasach trzecich: Kacper Borutka z klasy IIIb – 23
wynik w Polsce. Ogólnopolski konkurs „Zuch” polega na samodzielnym rozwiązaniu przez
uczniów edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanego zestawu zadań zawierającego elementy
edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. 		
(SP2)

2 brązowe medale

Monika Kulas z klasy IVa w biegu na 600 m –
2 brązowe medale, w skoku wzwyż – srebrny
i brązowy medal

•

Aleksandra Skrudlik z klasy IVb w skoku
wzwyż – brązowy medal

•

Szymon Chrobak z klasy IVa w biegu na 60
m – 2 srebrne i brązowy medal, w skoku w dal

Sport w SP1

– brązowy medal
•

Na obiekcie Sprint w Wapienicy, 19 maja, odbyła się 6. edycja Czwartków Lekkoatletycznych. Reprezentanci SP1 kolejny raz udowodnili, że są czołowymi lekkoatletami powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała. Tym razem uczniowie Jedynki skompletowali 12
medali (3 złote, 4 srebrne i 5 brązowych). Domeną sportowców SP1 były: skok wzwyż,
skok w dal, rzut piłeczką palantową, oraz bieg na 60, 300, 600 i 1000 m.

Szymon Polakowski (VIb) w biegu na 60 m –
brązowy medal

•

Piotr Kołodziejczyk (VIa) w biegu na 1000 m –
złoty, srebrny i brązowy medal, w skoku w dal
– srebrny medal,

•

Michał Handzlik (IVa) w rzucie piłeczką palantową – złoty medal.

Zbiórka makulatury
W czwartej edycji zbiórki makulatury uczestniczyły wszystkie klasy Jedynki. Łącznie zebrano 37 ton i 867 kg makulatury. Nagrody za zbiórkę przyznawane były w trzech kategoriach:
nagrody pieniężne dla klas, nagrody dla liderów klasowych oraz trzech osób, które zebrały
największą ilość makulatury w szkole.
(SP1)
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Szymon Jędrzejas (IVa) w biegu na 60 m –
srebrny i brązowy medal

•

(SP1)
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Weronika Więcek z klasy IVa – w skoku w dal

Ogólnopolski Finał w Łodzi odbędzie się
18-19.06.
(SP2)

edukacja

Dzień Otwarty
Szkoły za nami

Wyprawa na Czupel
W piątek, 27 maja br., odbyła się kolejna wycieczka SKKT-PTTK „Groniczki”
działającego przy SP 1 w Kozach.
Tym razem młodzi turyści zdobyli najwyższy szczyt Beskidu Małego – Czupel
(933 m n.p.m.). Wpierw udali się pociągiem do Łodygowic, skąd wiódł szlak na
Czupel, potem do schroniska na Magurce
Wilkowickiej, by następnie zejść do Straconki.
I tym razem było wesoło i ciekawie.
(SP1)

Goście z Litwy
Na początku maja nasze gimnazjum odwiedziła zaprzyjaźniona grupa Litwinów z polsko-litewskiego gimnazjum w Awiżeniach.
Grupa siatkarek zmierzyła się w międzynarodowym turnieju piłki siatkowej organizowanym w bielskiej hali pod Dębowcem.
Warto zaznaczyć, że w tym turnieju siatkarki z Litwy zajęły drugie miejsce, a MVP
turnieju została Agnes Gasztold reprezentująca Litwę. Siatkarki znalazły również
czas by odwiedzić Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Kozach i wziąć udział w lekcji

języka polskiego razem ze sportową klasą
III e. Mieliśmy okazję porozmawiać o życiu
i twórczości Adama Mickiewicza, polskiego
poety bardzo mocno związanego z rejonem
wileńskim. W trakcie kilkudniowego pobytu w Polsce Litwinki wzięły udział w Nocnym Turnieju Piłki Siatkowej (CSW Kozy),
zwiedziły Auschwitz-Birkenau, były w Cieszynie oraz zeszły pod ziemię do zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu.
(Błażej Hałat)

Szkolny piknik
Przyjemne sobotnie przedpołudnie spędzili 21 maja rodzice, dzieci i nauczyciele
podczas kolejnego „Pikniku z Jedynką”.
Szeroki wachlarz atrakcji przyciągnął duże
grono uczestników. Były występy taneczne,
przegląd młodych talentów, śpiewy chóru, recytacja wierszy autorstwa uczniów.
Dla najmłodszych przewidziano zabawy
integracyjne, fotografie na wesoło, warsztaty balonowe, malowanie twarzy, zabawy
z masą solną, malowanie na szkle. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się wystawa
przyrodnicza, współzawodnictwo sportowe na wesoło, sala kinowa, rozgrywki sza-

chowe oraz karuzela z nagrodami. Rodzice
wraz z pociechami mogli zobaczyć występ
ciemnoskórych artystów z zespołu „Karibu
Polska”, grupy „Szejk” i „Delicje” z POPP
- „Art” i CSW oraz wystawę sprzętu strażackiego. Podczas pikniku demonstrowano
zasady udzielania pierwszej pomocy. Nie
zabrakło także dobrych wypieków przygotowanych przez rodziców oraz innych
przekąsek. Punktem kulminacyjnym imprezy było losowanie przez dyrektora SP nr 1
nagrody głównej, którą był rower górski.

Atrakcje przygotowane przez licealistów, również absolwentów, dla gimnazjalistów w Dniu
Otwartym Szkoły (20 maja) przybrały formę
happeningu. Hasło przewodnie: „77 kroków
z Baczyńskim w Kozach”, rozłożone na schodach prowadzących od parteru na III piętro
na 77 słów, zawierało charakterystyczne cechy
naszej szkoły. Warto z nami przygotować się do
przyszłości! Były: oprowadzanie, ścianka fotograficzna, portretowanie, malowanie dłońmi,
kawiarenka „Pod Dobrym Aniołem”, gry i zabawy logiczne oraz językowe, prezentacje, loteria,
mini przedsiębiorstwo/sklepik, itp. Uczniowie
zaangażowani w poszczególne przedsięwzięcia pokazali swoje pasje, ale też mogli uczyć się
pod okiem nauczycieli-koordynatorów zasad
planowania, organizacji i pracy w zespole. A to
niezbędne cechy na rynku pracy. Swoje talenty
zaprezentowali też uczniowie i tegoroczni absolwenci (z gośćmi) w formach artystycznych
(taniec nowoczesny, muzyka, śpiew, drama).
Gimnazjaliści zostali obdarowani drobiazgami
wykonanymi ręcznie i słodkościami. Powodzeniem cieszyło się pozowanie na ściance. Wiele
śmiechu wzbudziło „uwalnianie Gimnazjalisty”
i rozszyfrowywanie tajemniczych znaków. Jedną z najważniejszych cech naszego Liceum jest
budowanie relacji całej społeczności szkolnej.
One sprzyjają osiąganiu celów podstawowych,
takich jak dobrze zdana matura, rozwój talentów, przygotowanie do przyszłej drogi życiowej
i zawodowej. Dzień Otwarty Szkoły był jednym
z kroków w tym kierunku.
Gimnazjalisto: zrób pierwszy krok z nami – złóż
podanie (jesteśmy poza systemem elektronicznym), a potem następnych 77!
(dyr. A. Nowak)

(SP1)

Sukcesy Ani

foto: LO

Sukcesem międzynarodowym może pochwalić się Ania Harańczyk , która w dniach od
30 kwietnia do 1 maja uczestniczyła w Mitingu Lekkoatletycznym w niemieckim Wolfsburgu. Ania startowała w czwórboju: bieg na 75m, skok w dal, skok wzwyż i rzut piłeczką
palantową. W skoku wzwyż uzyskała znakomity wynik – 139 cm, a w całym czwórboju zdobyła II miejsce. Z kolei w Konkursie Promocji Zdrowego Stylu Życia „Mały Ratownik”,
który odbył się 11 maja w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, zdobyła
I miejsce na etapie rejonowym.
(SP2)
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turystyka

Z Alaski na Hrobaczą Łąkę
Góry nas przyciągają – mówią małżonkowie
Marzena i Przemysław Obarowie, nowi gospodarze schroniska na Hrobaczej Łące. Są tu od
niedawna, ale już pokochali to miejsce. – Oboje
pochodzimy z małej miejscowości na Lubelszczyźnie. Wychowaliśmy się na nizinach, ale
zawsze góry miały dla nas „coś w sobie” – opowiadają.
Nim jednak odkryli własną miłość do natury,
pracowali w międzynarodowych korporacjach

foto: Mateusz Stwora

ny, nam zajmowała wtedy 7-8 godzin. To był
ogromny wysiłek – wspomina pan Przemysław.
– Na samym początku miałam małe wątpliwości. Wszak zamieniliśmy przytulne mieszkanie
na miejsce, w którym trzeba było myć się zimną
wodą, a najprostsze czynności wymagały sporego wysiłku. Ale zwyciężyła miłość do natury –
uśmiecha się pani Marzena.
Pobyt w polskich górach i wycieczki na Ukrainę
sprawiły, że wciąż szukali nowych wyzwań.
– Zgłosiliśmy się do programu rządowego IEC, który
umożliwia wyjazd za granicę
i pracę przez rok. Wybraliśmy
Kanadę. Mieliśmy szczęście,
bo na 650 przysługujących
miejsc zgłasza się ogromna
liczba osób. Ale udało nam
się i spełniliśmy swoje marzenie – mówią. Trafili w góry
skaliste w region Yukon i rozpoczęli pracę w hostelu. – To
Marzena i Tomasz Obarowie z psem Sabą
niesamowity obszar. Mieszka
tam 68 tysięcy osób, tymczasem powierzchnia terenu jest
trzykrotnie większa od Polski.
Obsługiwaliśmy gości, sprzątaliśmy, uzupełnialiśmy zapasy.
W Kanadzie nie ma schronisk
usytuowanych w górach. Znajdują się „na dole” – opowiadają. Śmieją się, że w tym rejonie
prędzej można spotkać niedźSchronisko na Hrobaczej Łące to miejsce często odwiedzia, niż człowieka.
wiedzane przez kozian podczas górskich wycieczek
Po powrocie do Polski wrócili
w góry. Podczas urlopu i piew Warszawie. Pani Marzena, z wykształcenia szej wycieczki po szczytach, trafili do Kóz. – To
finansistka, była księgową, pan Przemysław było nasze górskie tournee. Byliśmy w Gorpracował w branży IT. – Pewnego dnia usie- cach, Tatrach, Beskidzie Żywieckim i wreszcie
dliśmy i stwierdziliśmy, że czas na zmiany. w Beskidzie Małym. Tutaj było tak pięknie, że
Harowaliśmy po kilkanaście godzin dziennie, nie chcieliśmy schodzić i zostaliśmy na Hrobaw weekendy nie mieliśmy siły na nic. A przede czej Łące na nocleg, choć schronisko nie jest
wszystkim, czasu dla siebie. Od pierwszej roz- do tego obecnie przystosowane. To miejsce
mowy dotyczącej zmiany otoczenia minęło nas urzekło, ale jednocześnie odczuwaliśmy
kilka dni i złożyliśmy w naszych firmach wy- pewien niedosyt. Wspólnie z żoną stwierdzilipowiedzenia – opowiadają.
śmy, że jest tu ogromny potencjał, nie w pełni
Nim pojawili się na Hrobaczej Łące, przez 6 lat wykorzystany – opowiada pan Przemysław.
szlakami turystycznymi przemierzali kolejne Podjęliśmy decyzję, że zapytamy o możliwość
szczyty, jednocześnie pracując. Na Turbaczu, jego prowadzenia. Skontaktowaliśmy się z funw schronisku Bene w Gorcach, w Karkonoszach dacją, która obsługuje to miejsce i tak się zaczęi schronisku na Rycerzowej. – Prawdziwą szkołą ło – uśmiechają się.
życia był dla nas pobyt w Gorcach – mówią. – To Przypomnijmy, że niegdyś schronisko należało
bardzo specyficzne miejsce, w którym panują do dwóch sióstr, później wieloletnim gospowarunki spartańskie, nie ma bieżącej wody, prą- darzem był pan Rudek, którego symboliczny
du, brakuje drogi dojazdowej. Po zakupy musie- pomnik możemy spotkać przed wejściem.
liśmy oboje chodzić pieszo z plecakami. W zimie Następnie przez kilkanaście lat schroniskiem
schodziliśmy w dół w śniegu po pas. Trasa, którą zajmowało się wielu ludzi.
pokonywało się w maksymalnie w dwie godzi- – Jesteśmy tutaj od miesiąca, sporo pracy już za
Nr 6 - czerwiec 2016
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nami, ale jeszcze więcej przed – mówią zgodnie
małżonkowie. Zaczęliśmy od porządkowania
pomieszczeń wewnątrz obiektu. Dawny blask
odzyskała kuchnia, położyliśmy w niej nową
podłogę, wysprzątaliśmy pomieszczenia magazynowe, naprawiliśmy część ogrodzenia – wylicza pan Przemysław. Docenili to pierwsi turyści. – Spotykamy się z przychylnymi opiniami,
ludzie przyjęli nas bardzo życzliwie. Odwiedzają nas głównie kozianie, bo dla nich jest to
naturalne miejsce wypoczynku. Spotykamy też
miłośników górskich wycieczek, mieszkańców
ościennych miejscowości – mówi pan Przemysław. Dwójce małżonków towarzyszy na co
dzień pies Saba, z którym czują się bezpiecznie.
Ze szczytem Hrobaczej Łąki wiążą spore nadzieje i snują kolejne plany. – Wiemy, jak zagospodarować tę przestrzeń – przekonują. – Nie
chcemy jednak, by miała charakter komercyjny, to ma być drugi dom dla wielu ludzi – dodają. W najbliższych miesiącach będziemy dalej
remontować kuchnię, zaplecze i salę, w której
przyjmowani są turyści. W pomieszczeniu
obok, w sali sypialnianej, powstać ma sala kominkowa. Chcielibyśmy, by ruszyła już tej jesieni, by nasi goście ogrzewali się w cieple kominka
i miło spędzali czas – mówią.
Obecnie schronisko nie jest przystosowane do
przyjmowania turystów na nocleg, ale ma się
to zmienić w przyszłym roku. – Na poddaszu
są trzy duże pokoje, które chcemy wyremontować. Docelowo chcielibyśmy przygotować
tam nocleg nawet dla 24 osób. Wymaga to już
nakładów finansowych, dlatego wpierw musi
zacząć funkcjonować i zarabiać kuchnia, która
ma oferować domowe obiady – podkreśla pani
Marzena. Zmieniło się już otoczenie – w ogrodzie pojawiły się ławeczki, a także miejsce zabaw dla dzieci.
Nowi gospodarze chcą, by miejsce tętniło życiem kulturalnym. – Mamy wielu znajomych,
którzy zdobywali wysokie szczyty, np. w Nepalu. Popularne są obecnie slajdowiska, czyli
prezentowanie i opowiadanie o górskich wycieczkach. Jest nawet pomysł (zaczerpnięty
z innego schroniska) na zorganizowanie górskiego turnieju siatkówki. Do współpracy będziemy chcieli zaprosić także instytucje kultury
działające w Kozach. Chcielibyśmy również
przywrócić tradycję niedzielnej mszy, która
niegdyś odbywała się regularnie – wyliczają. –
To ma być rodzinne miejsce, w którym każdy
znajdzie coś dla siebie i miło spędzi czas na łonie
natury – podkreślają.
Wkrótce w sieci pojawi się profil w portalu społecznościowym Facebook, który informował
będzie o bieżących wydarzeniach na szczycie.
(Mateusz Stwora)

budżet

Absolutorium dla wójta

dochody majątkowe

4 607 000,00 zł

wydatków

40 316 500,00 zł

w tym: wydatki bieżące

34 719 000,00 zł

wydatki majątkowe

5 597 500,00 zł

W planie założono nadwyżkę budżetową
w kwocie 739 500,00 zł, którą przeznaczono na spłatę rat wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek. W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady
Gminy i zarządzeń Wójta Gminy planowany budżet na koniec 2015 roku wynosił
odpowiednio:
42 400 450,98 zł

po stronie dochodów,

41 897 766,98 zł

po stronie wydatków,

502 684,00 zł

wynik stanowi
nadwyżka budżetowa.

Ostateczne wykonanie budżetu na koniec 2015 rok po stronie dochodów stanowi 101,30 % wielkości planowanej tj.
42 952 207,04 zł, natomiast wydatki
zostały zrealizowane w 97,83 % co stanowi kwotę 40 989 353,21 zł.
W ubiegłym roku zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 761 000,00 zł oraz uzyskano umorzenie pożyczki w Wojewódzkim

• 523 736,46 zł (1%)
Koszt Obsługi Długu Publicznego

4%
4%

10%

• 4 160 555,13 zł (10%)
Działalność Publiczna
i Usługowa w tym Administracja

34%

10%

• 1 814 338,03 zł (4%)
Budynki Gminne i Nieruchomości

8%

• 1 548 755,00 zł (4%)
Instytucje Kultury

• 1 935 901,27 zł (5%)
Sport i Rekreacja

• 3 047 335,15 zł (8%)
Drogi i Transport Publiczny

Struktura dochodów
budżetu
w 2015 roku
42 952 207,04 zł

Udziały w podatku
dochodowym

36 449 000,00 zł

5%

• 369 300,78 zł (1%)
Bezpieczeństwo Publiczne (Policja,
Straż Pożarna i Zarządzanie Kryzysowe)

• 1 728 156,62 zł (4%)
Kanalizacja

Wpływy z usług
w tym dywidendy

w tym: dochody bieżące

4%

Podatki i opłaty
lokalne

41 056 000,00 zł

w 2015 roku
40 989 353,21 zł

Dotacje na zadania
zlecone i własne

dochodów

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- stanowiło zaledwie 39,70% wykonanych dodarki Wodnej w Katowicach w wysokości chodów, w roku 2014 było to 47,85 % a w 2013
420 182,00 zł. Spłacono zaciągnięte w latach stanowiło aż 54,83 %.
poprzednich kredyty 827 000,00 zł i pożyczki 893 025,00 zł. Malejący poziom
zadłużenie gminy został
zauważony przez Re• 4 813 788,00 zł (12%)
Służba Zdrowia
858 492,35 zł (46%)
gionalną Izbę Ob46% • 18
i Pomoc Społeczne
Oświata
rachunkową o czym
12%
wspomniano w opinii
z wykonania budże• 2 188 994,42 zł (5%)
Oświetlenie Uliczne,
tu za 2015 rok. Na
Gospodarka Komunalna
Struktura
wydatków
i Ochrona Środowiska
koniec ubiegłego
roku zadłużenie
5%
budżetu

Dochody majątkowe w tym dotacje
celowe na inwestycje

Rada Gminy udzieliła wójtowi Krzysztofowi Fiałkowskiemu absolutorium za realizację budżetu w 2015 roku. Wójt Gminy
zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu do 31 marca
roku następującego po roku budżetowym
i wysłania go do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
oraz przedłożenia przewodniczącemu Rady
Gminy. Sprawozdanie opiniuje komisja rewizyjna Rady Gminy Kozy. Po otrzymaniu
pozytywnych opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu od I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji rewizyjnej, Rada Gminy
Kozy podjęła uchwałę udzielającą absolutorium wójtowi. Na sesji 19 maja 2016 roku
w obecności 13 radnych 12 zagłosowało za
udzieleniem absolutorium przy jednym głosie wstrzymującym. Najważniejszy kształt
budżetu Gminy Kozy na 2015 rok został
uchwalony 18 grudnia 2014 roku Uchwałą
Nr II/99/14 Rady Gminy Kozy i wynosił
odpowiednio po stronie:

Dochody z oświaty
w tym subwencje i dotacje

		

8%

17%

3%

28%

Dochody budżetu Gminy Kozy w latach 2012 -2015
rok

2012

2013

2014

2015

Dochody budżetu

33 663 283,60 zł

36 827 882,38 zł

38 497 766,91 zł

42 952 207,04 zł

Dochody bieżące

32 361 660,39 zł

34 062 116,80 zł

36 606 793,29 zł

38 516 812,79 zł

Dochody majątkowe

1 301 623,21 zł

2 765 765,58 zł

1 890 973,62 zł

4 435 394,25 zł

Wydatki budżetu Gminy Kozy w latach 2012 - 2015
Wydatki budżetu

36 631 158,86 zł

39 922 985,22 zł

41 588 365,90 zł

40 989 353,21 zł

Wydatki bieżące

30 072 286,02 zł

30 895 815,21 zł

33 574 836,94 zł

34 553 627,02 zł

Wydatki majątkowe

6 558 872,84 zł

9 027 170,01 zł

8 013 528,96 zł

6 435 726,19 zł

Nadwyżka operacyjna budżetu
2 289 374,37 zł
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3 166 301,59 zł

3 031 956,35 zł

3 963 185,77 zł
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dni kóz

Dni Kóz 2016
Plejada Gwiazd

Przed koziańską publicznością wystąpiły
zespoły sportowe z Kóz, m.in. seniorzy Orła
Kozy, którzy w niedzielę (5.06) w nowych
strojach pokonali drużynę z Jaworza 5:2

Na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy LKS Orzeł
po raz pierwszy rozegrano mecz LKS Orzeł – Samorządowcy. Wynik był sprawą drugorzędną

Aplauzem witała publiczność przedszkolaków, którzy wystąpili na głównej scenie
w kolorowych strojach i z uśmiechem na ustach

Kozianie z chęcią uczestniczyli w kolejnej
odsłonie Samochodowego Koziańskiego
Rodzinnego Konkursu

W niedzielny wieczór wystąpiła
Asteya

Koncert zespołu Lombard przyciągnął
pod scenę liczną rzeszę fanów, w tym wielu gości, którzy przyjechali do Kóz specjalnie na ten występ
Nr 6 - czerwiec 2016
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Tradycyjnie mieszkańcy pisali dyktando
gminne. Wśród uczestników znalazł się
Słowak

Wystawę modelarstwa kolejowego
można było obejrzeć w sali Domu
Kultury

Występy artystyczne odbywały się także na małej scenie przed Pałacem
Czeczów w parku dworskim
Swoje stoisko przygotowała grupa rekonstrukcji historycznej Koziańskie Orły, działająca na co dzień przy Domu Kultury

Sporą atrakcją były loty zapoznawcze śmigłowcem.
Starty odbywały się na stadionie LKS Orzeł

Autorzy zdjęć:
Agnieszka Bieniek i Janusz Witkowski
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To nasze wspólne dobro

foto: MN

Ludowy Klub Sportowy Orzeł Kozy ma stać się
niebawem klubem prowadzącym kilka sekcji.
Jego nowy prezes Mariusz Polakowski zapowiada realizację ambitnych planów, m.in. poprawę infrastruktury sportowej.
Od połowy marca w zarządzie są też nowi
członkowie, którzy wspierają koncepcje prezesa, są to: Marta Dubiel, Marcin Glos, Tomasz
Komędera i Wiesław Ślosarczyk.

Redakcja: Jakie pomysły ma nowy prezes i zarząd na początek?
Mariusz Polakowski: Kwestia nadrzędna
to potrzeba przywrócenia klubowi dobrego
imienia wśród naszej społeczności. Zamierzamy odbudować zaufanie mieszkańców i pokazać, że LKS Orzeł to już nowa jakość, a ludzie
chcą zrobić coś fajnego dla wszystkich kozian.
Niezwykle istotne znaczenie ma infrastruktura,
która młodym zawodnikom powinna umożliwiać rozwój i stałe podnoszenie umiejętności.

Wszyscy jesteśmy zgodni, że bazę sportową
klubu trzeba bezwzględnie poprawić. Stąd też
podjęliśmy starania, aby obecny obiekt będący
własnością gminy, a użytkowany przez klub,
gruntownie przebudować. Takie deklaracje padły podczas zebrania w połowie marca, a gmina
je poparła. Wykonano już koncepcję budowy
boiska piłkarskiego z systemem odwodnienia i czterotorową bieżnią lekkoatletyczną
wokół oraz niezbędną infrastrukturą do
uprawiania większości
konkurencji lekkoatletycznych, a także boiska wielofunkcyjnego
z nawierzchnią tartanową do innych sportów
zespołowych.
- Dlaczego to tak
ważne?
M.P.: Przyglądam się
Mariusz Polakowski
infrastrukturze w miejscowościach ościennych. W większości boiska i ich zaplecza są na
przyzwoitym poziomie. Znaczna część została
zmodernizowana przy wykorzystaniu funduszy europejskich. Dobrze, że i u nas pojawił się
pomysł poprawy bazy do uprawiania sportu
wszechstronnego, który chcemy rozwijać. Jeszcze w tym roku do sekcji piłki nożnej i tenisa
stołowego dołączą sekcje szachowa i lekkoatletyczna. Uzdolnionej młodzieży w Kozach
jest sporo. Niezwykle istotne jest to, aby zbyt
szybko nasi uczniowie nie byli zmuszeni szukać

klubów, które dają im lepszą ofertę, zwłaszcza
w zakresie warunków do uprawiania sportu.
Uważam, że to nasze wspólne dobro.
- Skąd pomysł, aby Orzeł był klubem
wielosekcyjnym?
M.P.: Pomysł ten jest w dużej mierze pokłosiem ubiegłorocznego sukcesu naszych gimnazjalistów, którzy w ogólnopolskich zawodach
sztafet na dystansie 100 metrów zajęli znakomite, czwarte miejsce w kraju, nieznacznie przegrywając podium. Taki wynik młodzi kozianie
osiągnęli pomimo treningów w warunkach
znacznie gorszych od swoich konkurentów.
Pokazuje to ich potencjał ruchowy, którego nie
wolno nam zmarnować. Uczniowie szkół z Kóz
wyjeżdżają do Bielska-Białej na „Czwartki Lekkoatletyczne”, gdzie też radzą sobie świetnie.
Tenis stołowy ma w naszej gminie duże tradycje, obecnie rozpoczęła działalność akademia, do której uczęszcza kilkunastu młodych
zawodników. Sukcesami możemy poszczycić
się w piłce nożnej, bo chłopcy z Kóz w kategoriach młodzieżowych potrafią równorzędnie
rywalizować z klubami z dużych miast regionu.
Docelowo mogą przecież zasilać drużynę seniorów, najzdolniejsi natomiast trafiać do topowych klubów na Podbeskidziu. Na przykładzie
trzech moich synów grających w piłkę nożną
widzę, jak ważne jest wychowywanie młodych
osób poprzez sport. Dla ich zdrowia, aktywności ruchowej, ale i kształtowania charakteru to
fantastyczna sprawa.
Rozmawiał: Marcin Nikiel

Blisko setka biegaczy stanęła na starcie
XIV Biegu Górskiego na Hrobaczą Łąkę,
w którym rywalizowano o Puchar Wójta
Gminy.
Najliczniejsze grono w stawce biegowej
stanowili w niedzielę, 5 czerwca, zawodnicy z Kóz, ale i biegacze przyjezdni. Towarzyszyła im wyjątkowo korzystna aura.
Na głównym dystansie prestiżowego biegu
uczestnicy mieli do pokonania blisko 7 kilometrów, przy łącznym przewyższeniu sięgającym 400 m.
Niespełna 31 minut, aby dotrzeć na szczyt
potrzebował triumfator klasyfikacji generalnej Piotr Czapla z Zabrza, ze stratą 45 sek.
na finiszu zameldował się 18-latek Mateusz
Haratyk, podium zajął również najlepszy
z kozian Rafał Jura, który innego z reprezentantów naszej gminy Dariusza Laska wyprzeNr 6 - czerwiec 2016

dził o 16 sek. Wśród
kobiet, bez podziału
na kategorie wiekowe, najlepiej wypadła
Karolina Konarska
z Bestwinki, druga
była Halina Gałuszka,
zaś trzecia Zuzanna
Puchałka z Kóz.
Ciekawostką XIV
Biegu Górskiego na
Hrobaczą Łąkę jest
to, że aż ośmiu jego
uczestników ukończyło już wiek 60 lat.
Najstarszym ze startujących był 82-letni
Roman Chomicki.
Uczestnicy Biegu Na Hrobaczą Łąkę startowali sprzed głównego
(M) Żródło: CSW
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wejścia do Pałacu Czeczów

foto: DK

Kozianie wśród czołowych biegaczy

Wzorem poprzednich
lat okres wakacyjny
w Kozach poprzedził
prestiżowy turniej tenisa stołowego, który odbył się w hali tutejszego
Centrum Sportowo-Widowiskowego.
Liczne grono 23 zawodników wzięło
udział w tegorocznym
Jednym z uczestników turnieju gwiazd był jego główny sponsor XI Turnieju Gwiazd
Tenisa Stołowego.
Krzysztof Mirek, który godnie reprezentował gminę Kozy

Wiele meczów okazało się zaciętych, szala końcowego zwycięstwa przechylała się
aż do samego końca. Z wygranej cieszył się
ostatecznie Robert Świrk z Trzebini, który
wyprzedził w klasyfikacji Kamila Michalika
z Bytomia, również drugiego przed rokiem,
oraz Tomasza Pisarczyka w barwach Mikołowa. Kolejne lokaty zajęli: Dariusz Wróbel
z Orzesza, Adrian Eliasz z Węgierskiej Górki i Dariusz Kwodawski z Bytomia. Dzięki
udziałowi tenisistów stołowych z Czeskiego
Cieszyna koziański turniej miał w tej edycji
wymiar międzynarodowy.
(M) Żródło: CSW

Szachowe pojedynki
Około czterech godzin potrzebowano, by wyłonić najlepszych zawodników VI Turnieju
Szachowego Gminy Kozy im. Władysława
Honkisza.
Do zawodów, które już na stałe wpisały się w kalendarz imprez w Kozach przystąpiło 57 szachistów. Wystartowali oni w czterech kategoriach
wiekowych – przedszkolaków, juniorów młodszych, juniorów starszych i seniorów, tocząc
interesujące pojedynki na wysokim poziomie.
– Po raz kolejny chcieliśmy pokazać szachy
jako grę kształtującą umiejętność logicznego
myślenia, właściwego podejmowania decyzji,
rozwijającą kreatywność i wyobraźnię. A przy
okazji w bardzo dobrej i przyjaznej atmosferze
zintegrować środowisko lokalne – mówią organizatorzy turnieju Anna Filarska, Jacek Kaliński
i Miłosz Zelek. Zawody patronatem objął wójt
gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski.

Wyniki VI Turnieju Szachowego Gminy Kozy
im. Władysława Honkisza:
- przedszkolaki:
1. Michał Wrona
2. Tomasz Makuch
3. Stanisław Falfus
- juniorzy młodsi:
1. Sebastian Smoleń
2. Paweł Palka
3. Konrad Janosz
- juniorzy starsi
1. Szymon Mikulski
2. Wojciech Pater
3. Tomasz Sobol
- seniorzy
1. Jan Skutela
2. Sławomir Korzonkiewicz
3. Marian Cieślowski

W szachowym turnieju rywalizowali zawodnicy w różnym wieku, od przedszkolaków do seniorów

Pływackie zmagania
W zawodach pływackich przeznaczonych dla
amatorów wystartowała na basenie w Kozach
ponad setka uczestników w różnych kategoriach wiekowych.
Z inicjatywy Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach oraz Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju i Promocji Gminy Kozy, odbyła
się rywalizacja pływacka na kilku dystansach
i w zróżnicowanych grupach wiekowych. Łącznie na basenie CSW w Kozach zaprezentowało
się aż 106 zawodników. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
- rocznik 2009 i młodsi (25 m stylem dowolnym): chłopcy – Filip Wróbel, dziewczyny –
Milena Malarz
- roczniki 2008-2007 (25 m stylem dowol-

Wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika
otrzymał Tomasz Makuch, zaś dla najstarszego
(R)
Józef Kaleta.

foto: arch. DK

f oto: arch. CSW Kozy

Jedenasty turniej gwiazd

sport

Wakacje
na sportowo

nym): chłopcy – Wojtek Gąsiorek, dziewczyny
– Paulina Golec
- roczniki 2006-2005 (25 m stylem dowolnym): chłopcy – Paweł Filipiak, dziewczyny –
Justyna Kupczak
- roczniki 2004-2003 (50 m stylem dowolnym): dziewczyny – Karolina Żaczek
- roczniki 2002-1997 (50 m stylem dowolnym): chłopcy – Franciszek Gala, dziewczyny
– Marta Błasiak
- rocznik 1996 i starsi (50 m stylem dowolnym): mężczyźni – Jarosław Piczak, kobiety –
Marta Dubiel
- sztafeta rodzinna (2x50 m stylem dowolnym): 1. Sergiusz i Paweł Filipiak, 2. Mikołaj
i Sebastian Strojek, 3. Wojtek i Helena Luranc

Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach
przygotowało bogatą ofertę wakacyjnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku, począwszy od czwartku
7 lipca do 28 lipca w następujących grupach:
szkoły podstawowe godz. 9.00 – 11.00
gimnazjum i liceum godz. 11.00 – 13.00
Po tygodniowej przerwie zajęcia zostaną wznowione 9 sierpnia. Na otwartych obiektach
Centrum Sportowo-Widowiskowego dzieci
i młodzież trenują pod okiem instruktora od
kwietnia. W lipcu boisko będzie dostępne dla
nich w następujących dniach: 7, 8, 13, 14, 15,
18, 20, 22, 25 i 26 w godz. 15.00 - 16:30.

(R)

(red)
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Kozi Raj

Krwawe powody wizyty namiestnika Galicji

Miał jedynie szesnaście lat. Ruszył razem
z rozgoryczonym tłumem, domagając się
lepszego życia. Zginął od kul cesarsko-królewskiego wojska na ulicach Białej.
Szymon Sablik z Kóz – to najmłodsza
ofiara zamieszek robotniczych, jakie wybuchły 23 kwietnia 1890 roku na ulicach
Białej i Lipnika. W tym dniu, po zakończonej dniówce około godz. 18:00 na
Placu Franciszka w Białej (tzw. Małym
Rynku, obecnie Plac Wolności) zebrał
się kilkutysięczny tłum robotników rozprawiających o swojej sytuacji. Robotnicy
domagali się wyższego wynagrodzenia,
ustanowienia ośmiogodzinnego dnia pracy i dnia wolnego 1 maja. Te postulaty nie
znalazły uznania wśród bielskich i bialskich przemysłowców. Zawarli oni kartel
(porozumienie), według którego każdy robotnik, który nie stawi się do pracy 1 maja,
zostanie zwolniony natychmiastowo
z pracy, a jego ponowne zatrudnienie będzie możliwe dopiero po upływie dwóch
miesięcy. Informacja ta zbulwersowała
środowisko miejscowych robotników.
Urzędnik Starostwa Powiatowego w Białej wysłany na miejsce zgromadzenia celem nakłonienia tłumu do rozejścia się
został wygwizdany. Wzburzeni strajkujący ruszyli ulicą w kierunku granicy Białej
i Lipnika. W ruch poszły kamienie, kije
i siekiery, a ofiarą stały się żydowskie
szynki i fabryki wódek, likierów i spirytusu: Grossa, Fränkla, Korna i Landaua.
W budynkach powybijano szyby, rozbito wystawy, zdemolowano wyposażenie.
Łupem padły butelki i beczki z alkoholem, które wytoczono na ulicę. Po kilkudziesięciu minutach tłum był już pijany.
Przybyłe na miejsce uzbrojone oddziały

piechoty i konnicy zostały przywitane
gradem kamieni i butelek. Po dwóch salwach w powietrze, trzecią strzelcy skierowali w zbuntowany tłum robotników.
Kilkunastu z nich zginęło na miejscu.
W ponad miesiąc po tych wydarzeniach,
1 czerwca 1890 roku na specjalną wizytację przybył do Białej namiestnik Galicji
Kazimierz hrabia Badeni, późniejszy premier rządu Austrii w latach 1895-1897.
Na dworcu w Bielsku witał go burmistrz
miasta Karol Strzygowski. W budynku
starostwa oczekiwali m.in. prezes Rady
Powiatowej Bialskiej (Marszałek Rady)
Stanisław Klucki – dziedzic Kóz wraz ze
swym zięciem (zastępcą prezesa) Hermanem Czeczem de Lindenwald. Po zwiedzeniu starostwa i przyjęciu wielu delegacji, namiestnik Badeni zjadł uroczysty
obiad w hotelu „Pod Czarnym Orłem”.
Po obiedzie zwiedził miasto i udał się do
Kóz, gdzie w pałacu Kluckich i Czeczów
odbyło się spotkanie z przedstawicielami
bialskich fabrykantów w sprawie stosunków przemysłowych Białej i okolicy. Zapewne wtedy w sali balowej koziańskiego pałacu szczegółowo debatowano nad
wystąpieniami robotników 23 kwietnia
1890 roku. Następnego dnia hrabia Badeni zwiedził ważniejsze zakłady i instytucje
bialskie, poznając szczegółowo specyfikę miasta. Nie znamy wyników rozmów
namiestnika z bialskimi fabrykantami,
jednakże kwietniowe zamieszki doprowadziły do ustanowienia stałego garnizonu
wojskowego na terenie miasta.
Namiestnik Kazimierz Badeni był ostatnim tak wysoko postawionym politykiem, który odwiedził koziański pałac

w okresie działalności publicznej Kluckiego i Czecza.
Opisane fakty były tematem spotkania z cyklu „SALON PRZESZŁOŚCI”
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach 31 maja. W prezentacji multimedialnej pokazano miejsca wydarzeń sprzed
126 laty (archiwalne i współczesne) oraz
listy ofiar śmiertelnych i rannych.

Hrabia Badeni

Było to ostatnie przed wakacjami spotkanie z cyklu „SALON PRZESZŁOŚCI”.
Na kolejne zapraszamy jesienią.
(Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano relacje prasowe
dzienników: „Czas”, „Gazeta Narodowa”,
„Kurjer Polski”, „Nowa Reforma” oraz tygodnika: „Gwiazdka Cieszyńska”.

W maju do biblioteki przyjechali ewangelicy z parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Hołdunowie, którzy interesują się historią swych przodków.
W 1770 roku kozianie wyznania protestanckiego dotknięci prześladowaniami ze strony
dworu uciekli pod eskortą pruskich huzarów na ziemię pszczyńską. Założyli osadę
Hołdunów, która dziś jest dzielnicą Lędzin.
Gości szczególnie interesowały pamiątki
po starym drewnianym kościele parafialNr 6 - czerwiec 2016

nym, będące częścią ekspozycji Izby
Historycznej. Tego
dnia grupa hołdunowskich ewangelików odwiedziła także Wilamowice oraz
kościół i cmentarz
ewangelicki w Białej.
(gbp)
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Ewangelicy w Kozach

publicystyka

Lato – ejże ty!

foto: Bartłomiej Jurzak

Trudno przewidzieć, czy piękna pogoda zawitała u nas na dobre, ale żółty rzepak wokół,
muśnięcie słońca na ramionach i bzyczenie
pszczół jasno dają znać, że – nawet jeśli czeka

nas jeszcze spadek temperatury – lato jest tuż za
rogiem. Za którym? Za każdym! Wystarczy się
rozejrzeć. Na takie znaki oczywiście najbardziej
wrażliwe są dzieci, które z szeroko otwartymi
oczami wyczekują pierwszych sygnałów do odstawienia w kąt tornistrów i rozpoczęcia letnich
igraszek. Pałacowy park, place zabaw, skwerki
i uliczki, nie wspominając o ogrodach, wypełniły się więc ruchem i śmiechem, a kolorowe
piłki, foremki, wiaderka, grabki i łopatki są coraz

częstszym widokiem, tak jak i popularne wśród
naszych pociech środki transportu: hulajnogi,
rowery, wrotki, rolki… długo można wymieniać te powszechnie znane atrybuty młodości,
zabawy i nadchodzących wakacji. Trzeba
jednakże pamiętać,
że młodość ma tak
swoje uroki, jak i słabości. Dzieci od zarania dziejów wykazują
osobliwą tendencję
do narażania się na
wszelkiego rodzaju
fizyczne uszczerbki.
W przypadku, gdy
chodzi o figle w pobliżu ulicy, jest to sprawa szczególnie poważna
i wymaga uwagi ze strony nas wszystkich. Po
pierwsze, warto tłumaczyć dzieciakom, jakie
zagrożenia niesie ruch drogowy. Nie możemy
liczyć, że zrobi to za nas przedszkole albo szkoła,
które – owszem – pomagają (ku naszej wdzięczności) w edukacji maluchów, ale nie mają w tej
kwestii wyłączności, ani też naturalnego autorytetu, jaki przypada rodzicom. Po drugie, trzeba
pamiętać, że za bezpieczeństwo odpowiedzial-

ni są nie tylko opiekunowie, ale także kierowcy.
Biorąc pod uwagę fakt, że większość rodziców
należy do grupy kierowców i vice versa, powinniśmy więc odczuwać podwójną odpowiedzialność: jako matki i ojcowie, ale także jako
ci, którzy sami zasiadają za kierownicą. Kozy,
najliczniejsza wieś w Polsce, mogą pochwalić się też dużą ilością samochodów, którym
zdarza się mknąć wąskimi uliczkami nieco za
prędko. Cisnącym się na usta komentarzem
zazwyczaj jest: „o! znowu jacyś gówniarze dostali prawo jazdy!”, ale, niestety – gdy zajrzymy
za szybę szarżującego na nas zza zakrętu pojazdu – kierowcą czasem okazuje się ktoś, kto do
grupy nieodpowiedzialnych młokosów należał
ćwierć, albo i pół wieku temu. Jeśli życie i zdrowie naszych bądź cudzych dzieci, czy wnuków
nie jest wystarczającym powodem, aby zwolnić,
dobrą lekcją pokory jest też wyobrażenie sobie,
co dzieje się z kierowcą lub pasażerem w przypadku uderzenia w obcy obiekt: człowieka,
zwierzę, czy budynek. Proporcjonalnie więc do
wielkości kroków, jakimi nadchodzi do nas lato,
starajmy się dawkować sobie, swoim sąsiadom
i dzieciom informacje, rady, albo choćby dobry
przykład tego, jak powinniśmy zachowywać się
na drodze: jako przechodzień i jako kierowca.
(Aleksandra Radlak)

Kojskie Filmowanie
Tytułowe hasło to nazwa konkursu filmowego, który odbywa się pod patronatem
spotkań filmowych „Sztuka Patrzenia”
i Domu Kultury w Kozach. Przygotowana
zabawa ma rozwijać wrażliwość artystyczną
(szczególnie wśród dzieci i młodzieży), propagować wiedzę o sztuce filmowej, uczyć
cierpliwości i systematyczności czy promować aktywne postawy społeczne. To także
świetna okazja do promocji walorów tury-

stycznych i kulturowych naszej gminy, które można zaprezentować w przygotowanym
materiale, ale przede wszystkim integracja
środowiska lokalnego. Zasady regulaminu
konkursu znajdują się na stronie internetowej Domu Kultury, a prace konkursowe,
czyli filmy maksymalnie 10-minutowe składać można do dnia 24 czerwca 2016 roku w
sekretariacie Domu Kultury w Kozach.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 30 czerwca 2016 r.				

(DK/RED)

W krainie baśni

foto: GBP

Przyjaźń i poświęcenie to wartości, które dla
każdego pokolenia są ważne. W jaki sposób
o nich mówić dzieciom? Z pomocą przychodzą nieocenione baśnie Andersena, w których
rzeczywistość przeplata się ze światem fantastycznym. W magiczny świat baśni duńskiego
pisarza wprowadził uczniów klas II d i II e z SP 1
multimedialny quiz tematyczny, a uzupełnieniem spotkań była zabawa plastyczna, których
tematyką było lustrzane odbicie.
(gbp)
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kultura

Idzie rak, wielki rak…
nasz motyw przewodni – pluszowego misia
i poprawnie wskazały kolejno jego nos, oczka,
łapki i pępek. Za pomocą prostego ćwiczenia
z piłką, maluchy i mamy poznały swoje imiona,
co ułatwiło wspólną zabawę klockami, grzechotkami i piłkami.
Spotkania „Misiowego Kącika”, na które serdecznie zapraszamy, odbywają się co dwa tygodnie, w czwartki.
(gbp)

Maluszki z Przedszkola Publicznego oraz
z Akademii Malucha w parku spotkały się
z piratami. Szukały ukrytego skarbu, puszczały ogromne bańki mydlane, brały udział
w konkursie siłowym oraz zabawach zespołowych. Zajęcia odbyły się w ramach
projektu „Kozie kopyrducki (figle)” współfinansowanego przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”.
(gbp)

Foto: GBP

19 maja czytelnia biblioteki zmieniła się nie
do poznania. Zamiast pogrążonych w lekturze stałych bywalców zawitała do nas grupa
maluszków w wieku od 1 do 3 lat w towarzystwie mam, a szarą podłogę zasłoniła kolorowa
chusta animacyjna. Pierwsze zajęcia z cyklu
„Misiowy Kącik” zaczęły się od wspólnie odśpiewanej piosenki przewodniej, którą ożywiła spontaniczna choreografia zaserwowana
przez kreatywnych uczestników. Aby ostudzić nieco emocje, dzieci zasiadły
w kręgu i wysłuchały bajki
o łaciatej krowie i wierszyka
o wielkim raku, w trakcie
którego mamy – wczuwając się w podmiot liryczny
– podszczypywały swoje
pociechy. Gdy dzieci nieco
oswoiły się z nowym otoczeniem, ochoczo powitały

W poszukiwaniu
skarbu

Sukcesy taneczno-wokalne
Podczas podsumowania, które obyło się
w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej
nie zabrakło nagród i wyróżnień dla dzieci
i młodzieży z Kóz.
W kategorii „inne formy taneczne” świetnie
spisał się zespół Insomnia z Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach, zajmując
1. miejsce. Wyróżnienie w tej samej kategorii trafiło do zespołu Bikids (CSW Kozy).

foto: Anna Czaplińska-Syjota

Wysoki poziom zespołów instrumentalnych oraz świetna praca wychowawcza
z dziećmi i młodzieżą – to ocena jury XVII
Powiatowego Spotkania Amatorskich Grup
Artystycznych SAGA 2016. Początkiem
maja swoje umiejętności zaprezentowało
516 uczestników z 39 grup artystycznych,
w tym także zespoły reprezentujące naszą
miejscowość.
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W kategorii zespołów wokalnych pierwsze
miejsce zdobył zespół „Włóczykije” – grupa
starsza Fundacji Wspierania Talentów Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Kozach, trzecia lokata to dzieło grupy młodszej zespołu
„Włóczykije”. Z sukcesu mogły cieszyć się
wszystkie nasze zespoły, gdyż wyróżnienie
przyznano również grupie średniej.
(R)

kultura

Wystawa laureatki

foto. Andrzej Hałat

Początkiem czerwca w Galerii Pałacu Czeczów otwarta została wystawa prac Aliny
Knycz. Młoda kozianka zajmuje się na co
dzień głównie grafiką użytkową, ale to malarstwo pozostaje jej największą pasją. Nie
dziwi więc, że to właśnie obrazy dominują
na ekspozycji w Pałacu, choć rzecz jasna, nie

zabrakło przykładów grafiki – zarówno użytkowej, jak i warsztatowej (artystycznej).
Alina najczęściej maluje pejzaże, często ze
sztafażem (czyli z motywem np. zwierzęcym,
niedominującym, a mającym na celu wzbogacenie kompozycji). Częstym tematem jej
obrazów są też ludzie, szczególnie ci nieświadomi bycia modelami
– niepozujący.
Największą inspiracją
stanowi dla niej natura – najczęściej zmierza się z ogromem
krajobrazu na żywo,
wychodząc w plener
i przekuwając widoki
na płótno czy tekturę. Zazwyczaj używa
szpachli lub szerokiego pędzla, za pomocą

których tworzy mięsiste faktury, ale i płaskie
płaszczyzny. Cechą wspólną niemal wszystkich obrazów młodej malarki jest swoboda
i odwaga w posługiwaniu się plamami barwnymi.
Mimo że kozianka brała już udział w wielu
wystawach zbiorowych, to prezentowana
obecnie w Galerii Pałacu Czeczów ekspozycja jest jej pierwszą indywidualną.
Warto przypomnieć, że młoda malarka jest
laureatką tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka. Pierwszą nagrodę
w tym prestiżowym Konkursie otrzymała za
obraz „Łąki w Krempachach”.
Zapraszamy do zwiedzania wystawy do
16 sierpnia br. codziennie w godzinach
otwarcia Pałacu Czeczów w Kozach.
Sabina Piskorek-Oczko

Jak zmieniała się książka?

Uczestnicy zajęć obejrzeli najciekawsze egzemplarze ze zbiorów biblioteki, ale też dowiedzieli się jak wyglądały tabliczki glinia-

ne, pismo klinowe,
co to jest papirus,
pergamin i kiedy
wynaleziono druk.
Niektórzy zmierzyli
się z rozszyfrowaniem hasła ukrytego pod znakami
hieroglificznymi.

foto: GBP

Wszystko ma swoja historię – również książka. Musiała ona przejść wiele przeobrażeń,
by wyglądać tak jak dziś. Właśnie na temat
jej rozwoju rozmawiali uczniowie z klas
II a, III a, III b, III c, III d ze SP nr 1 oraz I a,
II a i II c ze SP nr 2.

(gbp)

Rodzinna twórczość
w przestrzeniach ekspozycyjnych koziańskiego Pałacu zawisły np. projekty, szkice i rzeźby.
Otwarciu wystawy towarzyszyło wydarzenie
muzyczno-poetyckie w wykonaniu przede
wszystkim członków rodziny Bobów, którzy
byli również autorami tekstów i aranżacji muzycznych.
Warto zaznaczyć, że
ta kameralna impreza transmitowana
była na żywo do pracowni Galerii Sztuki
Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, jako inspiracja
dla artystów-plastyków, tworzących tam
równolegle do koziańskiego wydarze17

nia. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był
Bogusław Boba Colin, członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Niebawem kolejna
wystawa rodzinna, o której szerzej w kolejnych
wydaniach.
Sabina Piskorek-Oczko

foto: Natalia Gajowniczek

W Galerii Pałacu Czeczów 31 maja pożegnaliśmy wystawę będącą częścią projektu Family
Exhibition „V Pokoleń”. Cała inicjatywa polegała na organizacji cyklu wystaw w miejscach,
z którymi rodzina Bobów była lub jest związana (np. Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice,
Kraków). O powiązaniach z Kozami wspominaliśmy na łamach wcześniejszych numerów
„Koziańskich Wiadomości”, przypomnijmy
jednak, że kilka lat po II wojnie światowej, Bobowie sprowadzili się do Kóz, gdy Bartłomiej
Maria Boba objął stanowisko dyrektora tutejszego przyśpieszonego kursu szkoły rolniczej.
Wielodzietna rodzina Bobów była przykładem
bardzo rzadkich (nie tylko wówczas) praktyk
edukacji domowej. Tak pamięta ją wielu kozian. Niemal każdy z rodu Bobów był lub jest
aktywny twórczo. I to właśnie owoce tej aktywności można było zobaczyć w Pałacu Czeczów. Obok obrazów i instalacji plastycznych,
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zapowiedzi

Wakacje z Domem
Kultury w Kozach
I turnus
„Przewodnik turystyczny”
11-15 lipca,
w godz. 9:00-14:00,
wiek uczestników od 7 lat
cena 80 zł
II turnus
„Warsztaty dożynkowe zapoznanie
z rolnictwem”
22-26 sierpnia,
w godz. 9:00-14:00,
wiek uczestników od 7 lat
cena 80 zł
Ponadto zapraszamy na:
„Warsztaty Teatralne dla Dzieci”
19-21 lipca,
godz. 10:00-13:00,
wiek od 10 do 13 lat,
zajęcia bezpłatne.
„Warsztaty wokalne”
8-10 sierpnia,
godz. 10:00-13:00,
wiek uczestników od 10 lat,
zajęcia bezpłatne.
„Warsztaty Historyczno-Rycerskie”
9-11 sierpnia,
godz. 10:00-13:00,
wiek uczestników od 8 lat,
zajęcia bezpłatne.

Konkurs fotograficzny
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Gminy Kozy oraz Dom Kultury
w Kozach zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Kozy, Kozianie – zapis
subiektywny” 2016. Tematyka konkursu
związana jest z naszą miejscowością – zabytki architektury, zabytki kultury sakral-

nej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające
zawody i prace wykonywane tradycyjnymi
metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący, itd.
Prace do konkursu należy przesłać do 14
października 2016 r. drogą elektroniczną na

adres e-mail: konkurs@kozy.pl w formacie
plików JPG w rozdzielczości nie mniejszej
niż 300dpi.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.domkultury.kozy.pl
w zakładce Konkursy, przeglądy, festiwale.

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

Szukamy swojego skarbu
pieru to, co dla nich jest
najcenniejsze. Wśród
skarbów znalazły się
m.in. serduszka, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie. Rysunki zostały
schowane do wcześniej
ozdobionych pudełek,
które zabrały ze sobą by
otworzyć je po latach
i sprawdzić, czy narysowane skarby są nadal
dla nich najważniejsze.

foto: GBP

Czy tylko pieniądze zapewnią nam bogactwo i szczęście? Z tym pytaniem zmierzyli się
uczniowie klas I a, I e, II a, III b i III c ze SP nr 1
oraz I a i I c ze SP nr 2 podczas zajęć z cyklu „Poznajemy siebie”. Mimo młodego wieku dzieci
wiedzą, że można mieć duży majątek, a jednocześnie być bardzo samotnym i nieszczęśliwym. Posiadanie drogich zabawek nie cieszy,
gdy nie można bawić się nimi z przyjacielem
czy rodzicami. Dzieci uznały więc, że szczęście
dają nam ludzie, ich przyjaźń, miłość i dobroć.
Takie skarby drzemią w każdym z nas i od nas
zależy, czy je znajdziemy i będziemy się nimi
dzielić. Maluchy narysowały na kartkach pa-

(gbp)

Mali podróżnicy w Pałacu Czeczów

foto: GBP

W
przeddzień
Międzynarodowego Dnia Muzeów
(17 maja) bibliotekę i Izbę Historyczną odwiedziło
ponad czterdziestu
przedszkolaków
z Niepublicznego
Przedszkola „Mały
Podróżnik”.

W podróży

(gbp)

Poetycki koncert

w podróży na bezludną wyspę. Pomocna
przy tym okazała się prezentacja multimedialna oraz bajka edukacyjna.
Pszczółki i motylki z Przedszkola Publicznego nie tylko poradziły sobie z doborem
garderoby potrzebnej w podróży, ale i błyskawicznie pokolorowały kredkami mapę
i zaznaczyły na niej miejsca swoich wędrówek.
(gbp)

Piosenka poetycka ma przeróżne oblicza.
Wyraźnie ukazał to Bogusław Bierwiaczonek podczas koncertu, który odbył się
25 maja br. w Pałacu Czeczów. Wieloznaczność słów i treści ubranych w melodię i dźwięki gitary dawała przestrzeń do
własnych interpretacji i refleksji.
(spo)

foto: DK

foto: GBP

Bohaterowie bajek zainspirowali dzieci
z zerówki SP nr 1 do podróży po całej Polsce. Maluchy naniosły na mapie punkty
z wymyślonymi przez siebie miejscami, które chętnie zwiedziłyby podczas wakacyjnych
wycieczek. Dowiedziały się też, jak dobrze
przygotować się do wypraw.
Z kolei wiewiórki z Przedszkola Publicznego
usiłowały posegregować najpotrzebniejsze
przedmioty codziennego użytku przydatne

Maluchy z uwagą wysłuchały opowieści
o tym, czym jest muzeum i jak należy się
w nim zachowywać.
Zainteresowały się pamiątkami koziańskiej Straży Pożarnej, narzędziami
pszczelarskimi i starą kołyską. Poznały
też niektóre fakty z życia codziennego
rodziny Czeczów.
Chętnie obejrzały bajkę edukacyjną oraz
bawiły się z chustą animacyjną.
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Piknik rodzinny z biblioteką
Piknik rodzinny dla dzieci z przedszkola
publicznego oraz niepublicznego „Akademia Malucha” udał się znakomicie. Przez
4 godziny park rozbrzmiewał dziecięcą
gwarą i śmiechem. Tańce, podskoki, wygibasy przy dźwiękach muzyki, zabawy
z mydlanymi bańkami, barwny korowód

i okrzyki: „me, me me, kopytka niosą
mnie” zdominowały środowe przedpołudnie. Profesjonalni animatorzy starali
się, żeby Dzień Dziecka w bibliotece był
niepowtarzalny, zaskoczyli nas fotobudką, w której każde dziecko mogło zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie. Nie zawiodła

też Służba Maltańska, która uczyła dzieci
udzielania pierwszej pomocy, co maluchy
błyskawicznie pojęły i z prawdziwym zaangażowaniem prowadziły akcję reanimacyjną.
Dopełnieniem atrakcji były nagrody. Rozstrzygnięto konkurs na kozią maskę, a wyróżnione prace nagrodzono dyplomami
oraz zabawkami. Każde dziecko otrzymało napój, przekąskę, odblaskowy breloczek oraz bańki mydlane. Z uśmiechem
zostały przyjęte balony, sponsorowane
przez sieć sklepów Paulinka.
Spotkanie zrealizowano w ramach projektu KOZIE KOPYRDUCKI (FIGLE),
dofinansowanego przez Fundację BGK
w ramach programu „Na dobry początek”.

foto: GBP

(gbp)

Talenty zaprezentowane

foto: A. Hałat

Przez dwa dni – 31.05, 1.06 – odbywała się
kolejna edycja Promocji Młodych Talentów.
To cykliczna impreza organizowana przez
Dom Kultury w Kozach, podczas której jury
wyłania uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież mające potencjał do dalszego, wszechstronnego rozwoju talentu. Organizatorzy
chcą w ten sposób stworzyć uczestnikom
warunki do dalszego rozwoju w zakresie szeroko pojętej kultury i wychowania poprzez
sztukę.
W tegorocznej odsłonie wzięło udział

14 uczestników, którzy prezentowali swoje
umiejętności w trzech dziedzinach: muzyka
(śpiew, gra na instrumentach), taniec i plastyka (instalacja na przestrzeni Parku Dworskiego w Kozach pt. „Spojrzenia”).

bardzo wysoki poziom.
Zachęcamy więc wszystkich uczestników do
tego, by dalej rozwijali i pogłębiali swoje artystyczne zainteresowania – stwierdzili przedstawiciele jury.

W pierwszym dniu przed jury zaprezentowali się wszyscy uczestnicy, nazajutrz wręczono
wyróżnienia podczas uroczystej gali w Pałacu Czeczów.
- To bardzo pożyteczna i godna kontynuowania inicjatywa. Tegoroczna edycja miała

Promocja Młodych Talentów 2016:
• stypendium dla Doroty Frączyk – na dalszy rozwój nauki gry na trąbce oraz bezpłatne konsultacje muzyczne u Tadeusza
Janiaka;
• stypendium dla Igi Skoczylas – na warsztaty taneczne;
• stypendium dla Gabrieli Pezdy – na konsultacje wokalne;
• stypendium dla Pauliny Sanetry – na konsultacje wokalne;
• wyróżnienie dla Adriana Jaśkowca – konsultacje muzyczne u Tadeusza Janiaka;
• wyróżnienie dla Jakuba Stanclika – konsultacje muzyczne u Tadeusza Janiaka;
• wyróżnienie dla Natalii Niteckiej – konsultacje wokalne – opiekunem wyróżnienia jest Anna Ostrowska;
• wyróżnienie dla Anny Dudziak – organizacja wyjazdu wraz z opiekunami do krakowskiej Piwnicy Pod Baranami oraz kontakt
z artystami – opiekunem wyróżnienia jest
Marian Cholerek.

(DK/RED)

