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Place
zabaw

Dni
Kóz 2016

wydarzenia

1050 rocznica Chrztu Polski

Grupa rekonstrukcyjna „Koziańskie Orły”
z Domu Kultury zaprezentowała swoje
umiejętności formowania szyku i musztry w kościele pw. Najświętszej Rodziny w
Małych Kozach podczas mszy św. z okazji

Co po gimnazjum?

1050. rocznicy Chrztu Polski (17 kwietnia).
Akcentem upamiętniającym historyczne
obchody jubileuszu w Kozach było wybicie
monety, którą zaprojektowała Alina Knycz.
(A. Hałat)

To pytanie zadają sobie uczniowie klas trzecich oraz ich rodzice. Aby pomóc im w znalezieniu odpowiedzi, Gimnazjum w Kozach
organizuje co roku Targi Edukacyjne. Początkiem kwietnia na zaproszenie koziańskiej placówki przyjechali przedstawiciele
ok. 30 szkół licealnych, technicznych i zawodowych z Kóz, Bielska-Białej oraz Kęt.
Po raz pierwszy gościliśmy także przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych i Małej
Przedsiębiorczości z Bielska-Białej, prezentujących ofertę praktyk zawodowych. Targi
stały się okazją do porozmawiania z nauczycielami i uczniami zaproszonych szkół i zapoznania się z ich propozycjami edukacyjnymi na kolejny rok szkolny.

foto: A. Hałat

(Marcin Lasek)

foto: arch. DK

Tegoroczne obchody święta naszej miejscowości upływać będą pod hasłem Plejada
Gwiazd. Najważniejsze wydarzenia zaplanowano na weekend – 4-5 czerwca br. W programie m.in. koncert zespołu Lombard, znanego
z takich hitów jak „Przeżyj to sam” czy „Szklana pogoda”, dyktando gminne, Koziański
Rodzinny Konkurs Samochodowy, wystawy
plastyczne, modelarskie i ogrodnicze. Dla
najmłodszych powstanie wesołe miasteczko
i kino 7D. Przewidziano ponadto wiele imprez towarzyszących w dniach 21 maja-12
czerwca br. Szczegółowy program Dni Kóz
2016 prezentujemy na stronach 16-17.
(MS)

foto: GIM

Dni Kóz 2016

Piracka przygoda

foto: GBP

Z jakiego miasta Bolek i Lolek
wyruszyli na wakacyjną przygodę? Który z nich dotarł pierwszy?
Jakie niezbędne rzeczy spakowali
do plecaka? Tego dowiedziały
się w bibliotece smerfy z Przedszkola Publicznego, które wybrały się na wycieczkę
wraz ze znanymi im bohaterami bajek dla
dzieci. Pięknie pokolorowały kredkami
prawdziwą piracką mapę oraz zaznaczyły na niej punkt, w którym chciałyby
się znaleźć. Zajęcia odbyły się w ramach
projektu KOZIE KOPYRDUCKI (figle)
realizowanego dzięki dofinansowaniu
Fundacji BGK w ramach programu „Na
dobry początek”.
(GBP)
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wydarzenia

Pomiary przejazdów

Złota Trąbka 2016
(Galeria SFERA, przy BCK’u), w Czechowicach-Dziedzicach (Galeria Stara
Kablownia), w Jaworzu (Amfiteatr przy
ul. Wapienickiej), w Rudzicy, w Kozach
(Park Dworski), w Jasienicy („Drzewiarz”) i w Godziszce.
Szczegółowy program Festiwalu ZŁOTA
TRĄBKA 2016 dostępny jest na plakatach
i na stronie www.festiwal.kozy.pl.
(A. Czaplińska-Syjota)

Święto 3 Maja

foto: Andrzej Hałat

Tegoroczne obchody święta 3 Maja nasi mieszkańcy
obchodzili tradycyjne. Złożyli kwiaty pod tablicami
pamiątkowymi na pl. ks. Karola Kochaja, uczestniczyli
w procesji i mszy świętej
pod „Panienką”. Świętu
państwowemu i kościelnemu blasku dodały biało-czerwone flagi, które
w tych dniach powiewały
nad naszymi głowami.
(red)

Doceniony Dom
Kultury
Narodowe Centrum Kultury poprosiło Dom
Kultury w Kozach (jako jedną z trzech instytucji z ponad dwustu) o podzielenie się na
forum ogólnopolskim swoimi doświadczeniami z realizacji projektów w ramach programu
DK+ Inicjatywy lokalne. Sposób wykonania
koziańskich projektów został przedstawiony

W kwietniu zostały przeprowadzone pomiary natężenia ruchu pojazdów na przejazdach kolejowo-drogowych w Kozach.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zarządcy dróg muszą
je wykonać w okresach kwiecień-maj lub
wrzesień-październik, w ciągu dwóch kolejnych dób (wtorek i środa lub środa i czwartek) i nie rzadziej niż co 5 lat, zależnie od
kategorii przejazdu.
Uzyskane dane wraz z pomiarami widoczności i parametrów dróg w rejonie przejazdów zostaną przekazane Polskim Liniom
Kolejowym i posłużą do sporządzenia metryk przejazdów, w których odnotowywane
są wszelkie zalecenia i działania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu.

foto: arch.

Podczas tegorocznych Dni Kóz (5 czerwca)
gościć będziemy orkiestry dęte, uczestniczące w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr
Dętych organizowanym w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych
ZŁOTA TRĄBKA 2016.
Konkurs poprzedzi przemarsz orkiestr ulicą Szkolną, pod scenę na placu targowym
o godz. 12.00. Swoje umiejętności przed festiwalowym jury zaprezentuje sześć orkiestr
naszego powiatu:
Burzej Brass Band, kapelmistrz – Łukasz Gawełek, Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK
Czechowice-Dziedzice, kapelmistrz – Tomasz Janusz, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Kóz, kapelmistrz – Stanisław Wróbel, Orkiestra Dęta „GLORIETA” z Jaworza, kapelmistrz – Stanisław Sojka, Niezależny Zespół
Miłośników Muzyki z Kóz oraz Blach Kapela
z Jasienicy, pod kierownictwem Tadeusza
Rozumka i Krzysztofa Uchyły.
Festiwal ZŁOTA TRĄBKA to nie tylko rywalizacja. Zespoły będą umilać czas
mieszkańcom powiatu bielskiego podczas
organizowanych w tym czasie koncertów
pozakonkursowych. Muzykę orkiestrową
będzie można usłyszeć w Bielsku-Białej

W czasie pomiarów w Kozach odnotowano
następujące średnie dobowe ilości pojazdów przekraczających przejazdy:
ul. Zagrodowa – 1001 pojazdów
ul. Przecznia – 6146 pojazdów
ul. Nagietkowa – 15 pojazdów
ul. Mostowa – 144 pojazdy
ul. Chmielowa/Wiklinowa – 63 pojazdy
(OTG)

Najlepsi na Dzień
Dziecka
W środę 1 czerwca zakończy się w Kozach
tegoroczna edycja Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Kozy w piłce nożnej młodzików. Po
raz czwarty, tym razem w letniej odsłonie, na
boisko wybiegną dwa zespoły z Kóz (rocznik
2003 i 2004), młodzi piłkarze z Bujakowa, Pisarzowic oraz Witkowic. Przed ostatnimi meczami tabeli rozgrywek przewodzi starsza drużyna
UKS Dwójka Kozy, która może przypieczętować końcowy triumf. Zawody rozpoczną się
o godzinie 15:00, po ich zakończeniu nagrodzone zostaną zespoły oraz wyróżniający się
zawodnicy. 			
(R)

na spotkaniu beneficjentów programu Dom
Kultury+ Inicjatywy lokalne, realizujących
swoje działania w latach 2013-2016 jako
przykład dobrych praktyk. Spotkanie odbyło
się w dniach 28-29 kwietnia br. w Centrum
Kultury w Chorzowie. Prezentacja doświadczeń DK w Kozach stała się przyczynkiem
ożywionej dyskusji w kuluarach spotkania,
a nasza instytucja stała się rozpoznawalną na
ogólnopolskiej mapie „pozytywnie zakręconych instytucji kultury”.
(DK)
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inwestycje

Ul. Beskidzka - Organizacja Ruchu

W maju rozpocznie się I etap modernizacji
ulicy Beskidzkiej. Roboty budowlane obejmą odcinek o długości 1027 mb od drogi
krajowej 52 (ul. Krakowska) do skrzyżowania z ul. Słoneczną. Wykonawca robót – firma Eurovia Polska S.A. – opracował projekt

organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji, który szczegółowo został omówiony na
spotkaniu z mieszkańcami, 26 kwietnia br.
Organizacja ruchu została podzielona na
cztery główne etapy i będzie wprowadzana
sukcesywnie w zależności od stopnia za-

ETAP I

awansowania prac budowlanych. Na każdym
etapie robót będzie zapewniony dojazd do
nieruchomości zlokalizowanych w obrębie
realizowanej inwestycji oraz przejazd pojazdów PKS.

W pierwszym etapie planuje się wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni (frezowanie). Roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ruchu i zajęciu połowy
jezdni. Ruch w obrębie prowadzonych robót będzie sterowany ręcznie.
W drugim etapie planuje się przebudowę istniejących obiektów mostowych
w rejonie ul. Zamkowej i ul. Panienki oraz odcinka drogi pomiędzy tymi obiektami,
dlatego ten odcinek drogi zostanie wyłączony z ruchu. Planowany objazd do
ul. Panienki odbywał się będzie odpowiednio ulicami: Storczyków, Liliową, Zamkową, Zdrojową, natomiast objazd do górnego odcinka ul. Beskidzkiej odpowiednio
ulicami: Wapienną, Legiońską, Bagrówki, Górną, Słoneczną.

ETAP II

ETAP III

ETAP IV

W trzecim etapie planuje się przebudowę ul. Beskidzkiej na odcinku od DK 52 do
obiektu mostowego przy ul. Zamkowej. Na czas trwania tego etapu robót zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na remontowanym odcinku ul. Beskidzkiej w kierunku
Górnej Wsi. Planowany objazd do ul. Panienki odbywał się będzie odpowiednio ulicami: Storczyków, Liliową, Zamkową, Zdrojową, natomiast objazd do górnego odcinka
ul. Beskidzkiej ulicami: Wapienną, Legiońską, Bagrówki.
Czwarty etap obejmuje czasowe zamknięcie ul. Beskidzkiej w okresie układania górnych warstw bitumicznych w technologii bezszwowej na dwóch odcinkach: od DK52
do ul. Zamkowej i od ul. Zamkowej do ul. Słonecznej. Planowany objazd do ul. Panienki i do górnego odcinka ul. Beskidzkiej, jak w poprzednich etapach.
Nr 5 - maj 2016
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W wyniku prowadzenia prac budowlanych zakresy
oraz terminy realizacji poszczególnych etapów robót
mogą być zmieniane lub wzajemnie się uzupełniać,
dlatego o szczegółach wprowadzanych zmian organizacji ruchu wykonawca robót oraz Urząd Gminy będzie
informował mieszkańców na stronie internetowej Gminy Kozy www.kozy.pl i na tablicach ogłoszeń.

gmina

Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

foto: Tomasz Bednarski

Pytania do wójta

W maju Spółdzielnia Socjalna rozpoczęła realizację ciekawego projektu
adresowanego do kilkudziesięciu osób.
Co to za projekt?
Projekt nosi tytuł „Kino Marzenie – Twoje
marzenie o pracy stanie się realne”. Adresowany jest do mieszkańców naszej gminy,
którzy zagubili się zawodowo i społecznie
w obecnych realiach życia, w tym do osób
niepełnosprawnych, nie radzących sobie
na rynku pracy. Udział w projekcie zapewni im powrót do normalnego, spokojnego życia. Dając ludziom pracę dajemy im
szanse na dom, rodzinę i szczęście. Realizowane będą programy społeczne, edukacyjne i zawodowe. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z przedsiębiorczości,
doradztwa zawodowego, ogólnej edukacji
i poradnictwa oraz warsztaty psychologiczno-motywacyjne. Chodzi o to, by uczestnicy nabyli nowe umiejętności zawodowe,
przekwalifikowali się lub podwyższyli swoje kwalifikacje.
Projekt przewiduje udział około 60 osób
w okresie dwóch lat i będzie realizowany
w ramach działalności Centrum Integracji
Społecznej powołanego na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym, którego zadaniem jest realizacja
działań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.
Partnerem projektu jest Gmina Kozy,
a współfinansowany będzie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (osoby niepełnosprawne oraz osoby
bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy) mogą zgłaszać się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach,
który odpowiada za rekrutację uczestników
projektu. Pierwszy nabór zgłoszeń prowadzony będzie do 30.06.2016 r.
Minął też pierwszy miesiąc realizacji
programu „Rodzina 500+”, czy możemy już podać jakieś konkretne informacje?
Już w kwietniu zapadły pierwsze decyzje i wypłacono 100 świadczeń na kwotę
78 500 zł. Do końca kwietnia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło
drogą elektroniczną oraz papierową łącznie 759 wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego, tzw. Rodzina
500+. Na realizację Programu do tej pory
Gminie Kozy przekazano częściową dotację
w wysokości 300 000 zł.
Wśród wniosków składanych drogą elektroniczną jest wiele błędów, do najczęstszych
należy niepełny skład rodziny. Zazwyczaj brak
jest danych współmałżonka, osoby wnioskującej lub pierwszego dziecka w rodzinie.
Przypominam, że wnioski można składać
do końca czerwca br.
Godziny pracy Działu Świadczeń Rodzinnych w maju 2016 roku:
poniedziałek - czwartek
piątek
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7.00 - 15.00
7.00 - 17.00

Relacja z XV Sesji
Rady Gminy Kozy
Na XV Sesji Rady Gminy, 14 kwietnia 2016 r.,
radni przyjęli 4 uchwały w sprawie:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozy na lata 2016-2030;
2. zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała
Budżetowa na 2016 rok Gminy Kozy;
3. przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kozy dla obszaru
przy ul. Jana III Sobieskiego;
4. przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kozy dla obszaru
przy ul. Przeczniej i ul. Folwarcznej.
Stosownie do przepisów ustaw o samorządzie
gminnym oraz planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Kozy podjęła
dwie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu
nieruchomości prywatnych w rejonie ul. Jana
III Sobieskiego i nieruchomości gminnych
w rejonie ulic Przecznia i Folwarczna. Celem
zmiany ustaleń planu dla terenów zlokalizowanych przy ul. Jana III Sobieskiego jest przywrócenie poprzednio obowiązujących ustaleń
z docelowym przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową. Celem zmiany planu nieruchomości gminnych zlokalizowanych w rejonie
ulic Przeczniej i Folwarcznej jest ich docelowe
przeznaczenie pod usługi.
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach
Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom
do wiadomości na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy www.bip.kozy.pl, oraz na tablicy
ogłoszeń w holu Urzędu Gminy.
(Biuro RG)

Ogłoszenie
Koło Polskiego Związku Niewidomych,
Bielsko-Biała Ziemskie, przy ul. Piastowskiej 40 (IV piętro) zrzeszające osoby
niewidome i słabo widzące z powiatu
bielskiego zaprasza wszystkie osoby posiadające grupę inwalidztwa znaczną lub
umiarkowaną (przyznaną na podstawie
problemów ze wzrokiem) do swojej siedziby, która czynna jest od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.00-12.00. Telefon kontaktowy: 33 813 68 80.
Koziańskie Wiadomości

edukacja

Nie wypada nie pomagać!

foto: GIM

W Centrum Handlowym Sarni Stok w
Bielsku-Białej, 16 kwietnia, wolontariusze z klas pierwszych i drugich włączyli
się w akcję charytatywną „nie wypada nie
pomagać” organizowaną przez Fundację
Pomaluj Mój Świat. Gimnazjaliści zbierali fundusze na remont i wyposażenie oddziału psychiatrii dziecięcej przy Szpitalu
Pediatrycznym w Bielsku-Białej. Pomagali
w konkursie „Szalejącej piątki”, obsłudze
zagrody dla pluszaków oraz zachęcali do
wsparcia akcji, wręczając przechodniom
misie z wiklinowego koszyka.
(Joanna Lapczyk)

Czwartki
lekkoatletyczne
Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się
uczniowie SP1 w dwóch kolejnych edycjach ligi lekkoatletycznej w Bielsku-Białej – 21.04 i 28.04, ponownie zdobywając
„grad medali”.
21.04.2016r.
1m - Dorota Trojanowska - piłeczka palantowa - 53,30m
1m - Kamil Krasowski - skok wzwyż - 142cm
1m - Eryk Drożdż - piłeczka palantowa - 43m
1m - Kacper Łukasik - skok w dal - 3,97m
1m - Kacper Łukasik - bieg na 300m - 54,09s
1m - Kordian Nowak - bieg na 60m - 9,10s
1m - Kordian Nowak - skok w dal - 4,38m
2m - Michał Kurzyński - 135cm
2m - Jakub Gąsiorek - bieg na 1000m - 3,23,16s
2m - Dominik Czaderna - bieg na 300m - 51,97s
3m - Wiktoria Koterbicka - skok wzwyż - 110cm
3m - Marcin Malarz - bieg na 300m - 46,07s
3m - Maja Ryszawy - bieg na 600m - 2,22,85s

28.04.2016r.

Kolorowy dzień wiosny
Początek kwietnia rozpoczął się barwnie w SP2. Uczniowie z klas 4-6 przebrali się w kolory wcześniej wylosowane. Klasa 4a – pomarańczowy, 4b – żółty, 5a – czerwony, 5b – zielony, 6a – różowy
lub fioletowy, 6b – niebieski. Uczniowie z młodszych klas przyszli ubrani w różnokolorowe stroje.
Wszystkie „kolorowe klasy” podziwiać można na zdjęciach przy wejściu do szkoły. Równocześnie
rozegrany został konkurs na najciekawiej ubraną klasę 4-6: I miejsce – kl. 5b (przebrana za zielone
żabki), i kl. 6a (różowo-fioletowa). Wyróżnienie otrzymała kl. 6b. 		
(SP2)

Pomóżmy bezdomnym
i potrzebującym zwierzętom
Przez cały marzec w SP 2 zbierano rzeczy dla
potrzebujących i chorych zwierząt. Uczniowie i rodzice chętnie przyłączyli się do tej akcji, a 18 kwietnia, Filip z kl. 2c oraz Marysia
i Zuzia z kl.5a zawieźli rzeczy przyniesione
przez uczniów naszej szkoły.

Pracownicy Schroniska REKSIO oraz
Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
MYSIKRÓLIK z Bielska-Białej bardzo dziękują wszystkim darczyńcom za pomoc i zebrane rzeczy dla potrzebujących zwierząt.
(SP2)

Powiatowy Miting Pływacki
W Czechowicach-Dziedzicach (22.04) odbył się Powiatowy Miting Pływacki Szkół
Podstawowych. Bardzo dobre wrażenie
zostawili po sobie reprezentanci „Jedynki”,
zdobywając 9 medali (2 złote, 4 srebrne i 3
brązowe).

1m - Marcin Malarz - 50m styl. dowolnym
1m - Justyna Sołczykiewicz - 50m styl. klasycznym
2m - Kinga Stwora - 25m styl. dowolnym
2m - Amelia Kaim - 50m stylem klasycznym
2m - Nikola Koczur - 50m styl. dowolnym
2m - Maksymilian Gram - 50m styl. klasycznym

1m - Michał Kurzyński - skok wzwyż - 144cm

3m - Kornelia Koczur - 50m styl. dowolnym

1m - Dorota Trojanowska - piłeczka palantowa - 48,80m

3m - Jakub Zawada - 50m styl. dowolnym

1m - Kordian Nowak - skok w dal - 4,44m

3m - Kacper Matuszczak - 50m styl.klasycznym
(SP1)

1m - Eryk Drożdż - piłeczka palantowa - 45m
2m - Jakub Gąsiorek - bieg na 1000m - 3,22,30s
2m - Kordian Nowak - bieg na 60m - 9,08s
3m - Nikodem Grabski - skok w dal - 3,82m
3m - Anna Golec - bieg na 300m - 58,58s
3m - Stanisław Duźniak - bieg na 60m - 9,41s
3m - Kacper Matuszczak - skok wzwyż - 110cm
3m - Kacper Łukasik - skok w dal - 3,79m
3m - Kacper Łukasik - bieg na 300m -55,06s

Sukcesy szachistów
W Akademii Polonijnej w Częstochowie 7 kwietnia br. rozegrany został Finał Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach. Zawody te były poprzedzone dwuetapowymi eliminacjami, w których reprezentanci SP1 zdobyli pierwsze miejsce. Alan Bogusz z klasy IIIc
oraz Maciej Honkisz z klasy Vb znaleźli się w gronie 16 najlepszych drużyn z województwa
śląskiego. W finale uzyskali 4. miejsce (do brązowego medalu zabrakło tylko 0,5 pkt ). W klasyfikacji indywidualnej Alan Bogusz był juz bezkonkurencyjny, zdobywając 1. miejsce
w województwie śląskim.
(SP1)
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Obchody Dnia Świadomości Autyzmu w SP nr 1
Kwiecień rozpoczął się w Jedynce na niebiesko. To kolor akcji solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem. Symbolizuje nadzieję, że świadomość społeczna
w kwestii tego zaburzenia będzie coraz
lepsza.

ki w grubych zimowych rękawicach, czytali
książki w zamazanych okularach, słuchali

foto: SP1

Szkolne korytarze zdominowała błękitna barwa, a na ścianach pojawiły się liczne gazetki tematyczne. W wielu klasach
wychowawcy zapoznawali uczniów
z charakterystycznymi cechami osób
autystycznych. Pomagali w zrozumieniu ich problemów, pokazywali trudności w pojmowaniu świata, uwrażliwiali
dzieci na konieczność niesienia pomocy
i tolerancji. Uczniowie nawlekali korali-

Inauguracja wiosennej edycji
„Czwartków Lekkoatletycznych”
Po jesiennych dwóch spotkaniach na bielskiej
bieżni lekkoatletycznej w Wapienicy nadeszła
pora na sześć kolejnych, tym razem wiosennych zawodów. Przy pięknej pogodzie rywalizowało ze sobą kilkuset uczniów szkół podstawowych z bielskiego rejonu, w tym ekipa
z SP 2. W skład reprezentacji weszli: Justyna
Strzeżoń 3b, Weronika Więcek, Paulina Jurzak, Monika Kulas (wszystkie 4a), Aleksandra Skrudlik 4b, Maria Filarska 5a, Anna Harańczyk 6a, Sara Baścik 6a, Jakub Wykręt 3b,
Szymon Chrobak, Szymon Jędrzejas, Piotr
Kołodziejczyk, Michał Handzlik, Krzysztof
Gabryś, Kacper Piznal (wszyscy 4a), Jan Duźniak 4b, Adrian Jura 4b, Paweł Surwiłło 5b,
Mikołaj Ogórek 6b, Seweryn Pyrda i Szymon
Polakowski 6b.
Medaliści:
• Weronika Więcek - I miejsce w biegu na
60m, II i III w skoku w dal (rocznik 2005)
• Aleksandra Skrudlik – II i III miejsce
w skoku wzwyż (2005)

muzyki z zatyczkami w uszach, rozpoznawali przedmioty mając zasłonięte oczy,
a także wykonywali wiele innych
czynności angażujących słuch,
dotyk i węch. Przeprowadzone
warsztaty były niezwykłą lekcją
akceptacji inności spowodowanej zaburzeniami rozwojowymi.
Dzieci miały okazję uzmysłowić
sobie, na jakie trudności w codziennym życiu napotykają ludzie dotknięci autyzmem. Warto jednak pamiętać, że zmysły
wprowadzone w „błąd” potrafią
dostrzec to, co dla innych jest
niewidoczne.
(SP1)

Trójbój
lekkoatletyczny

• Anna Harańczyk – 2 x II miejsce w skoku
w dal i III miejsce w biegu na 60m (2003)
- rekord szkoły 4,55 m
• Piotr Kołodziejczyk – 2 x II miejsce w biegu na 1000m (2005)
• Kacper Piznal – I i III miejsce w biegu na
60m (2005)
• Paweł Surwiłło – II miejsce w skoku
wzwyż i III miejsce w biegu na 300m
(2004)
• Jan Duźniak – III miejsce w biegu na
300m (2005)
• Szymon Jędrzejas – I i III miejsce w skoku w dal (2005)
• Monika Kulas – III miejsce w skoku
wzwyż (2005)

Pozostały jeszcze cztery starty, a najlepsi zawodnicy pojadą w czerwcu na Finał Ogólnopolskich „Czwartków Lekkoatletycznych” do Łodzi.
(SP2)

Powiatowe Zawody Pływackie

Reprezentanci SP 1 22 kwietnia zmierzyli
się w finale gminnym trójboju lekkoatletycznego z SP 2 w trzech konkurencjach –
bieg na dystansie 60m, skok w dal oraz rzut
piłeczką palantową. Lepsi w tej rywalizacji
okazali się reprezentanci „Jedynki”, awansując do Finału Mistrzostw Powiatu.
Chłopcy: SP1 - SP2 - 690 pkt. : 636 pkt.
Dziewczęta: SP1 - SP2 - 653 pkt. : 610 pkt.
(SP1)

Pieniny zaliczone
Bielski Oddział Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego zorganizował dla członków
SKKT-PTTK „Groniczki” ze SP nr 1 wycieczkę w Pieniny, pierwszą z cyklu „Na
szczytach Beskidów”. Początkiem kwietnia
dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami
zwiedzili malowniczy wąwóz Homole oraz
zdobyli najwyższy szczyt Pienin – Wysoką
(1050 m. n.p.m.). Wypad w góry dofinansował Zarząd Powiatu Bielskiego.
(SP1)

Na pływalni w Czechowicach-Dziedzicach odbyły się Powiatowe Zawody Pływackie dla
uczniów szkół podstawowych. Reprezentacja koziańskiej „Dwójki” liczyła 17 uczniów:
Norbert Walewski 1b, Dominik Jurzak 1c, Julia Handzlik 2a, Marcin Adamski 2b, Filip
Filarski 2c, Emilia Bułka 3a, Zuzanna Masiak 3b, Justyna Strzeżoń 3b, Konrad Garlewicz 3b,
Weronika Więcek 4a, Norbert Jurzak 5a, Samuel Fedorowicz 5a, Bartłomiej Polakowski
5b, Kacper Pająk 6a, Nagib Emrulahi 6b, Szymon Polakowski 6b, Seweryn Pyrda 6b.
Uczniowie SP 2 Kozy przywieźli 2 złote medale: Norbert Walewski startujący w najmłodszej kategorii (rocznik 2009) na dystansie 25 m stylem dowolnym i Weronika Więcek w kategorii dziewcząt (rocznik 2005-2006) na dystansie 50 m stylem klasycznym.
(SP2)
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foto: Liceum

Zakończyli szkołę

W tegorocznym gronie abiturientów Liceum
„Baczyńskiego” znalazło się 70 uczniów. Zdaniem dyrekcji szkoły wszyscy są dobrze przygotowani do studiów, ale i do podjęcia pracy
zawodowej. Znają języki, są przyzwyczajeni
do pracy zespołowej, potrafią poszerzać swoje
kompetencje. Szkoła pożegnała ich uroczyście
29 kwietnia w sali koncertowej pałacu Czeczów. W asyście władz samorządowych i grona
pedagogicznego były podziękowania, życzenia
powodzenia na maturze oraz w życiu dorosłym
i wręczanie nagród.
W tym roku tytuł Najlepszego Absolwenta zdobyła Karolina Paryła, ze średnią ocen 5,00. Naj-

lepszym Sportowcem został Jakub Ochmanek,
reprezentujący szkołę w kilku dyscyplinach indywidualnych i zespołowych. Przyznano również 15 wyróżnień „Krzysztof 2016” w różnych,
indywidualnych kategoriach.
Tradycją szkoły stało się też udzielanie absolwentom referencji pisemnych za pracę nad różnymi projektami, które będą mogli przedstawić
np. przyszłym pracodawcom, oczekującym od
nich umiejętności pracy zespołowej czy planowania działań. Mocnym punktem uroczystego
programu były mini koncerty fortepianowe
w wykonaniu Krzysztofa Lorka i Szymona
Szaligi. Obaj zadziwili talentem, tym bardziej,

że zaczęli się uczyć gry na tym instrumencie zaledwie przed paroma miesiącami. Pierwszy raz
w historii szkoły absolwenci wyrzucili w górę
kolorowe czapki rogatywki, które pięknie wyglądały w słońcu na tle parkowego krajobrazu.
Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć w parku
i pod platanem, miejscu, w którym Liceum organizuje swoje happeningi i spotkania.
(LO)

Liceum zaprasza na Dzień Otwarty Szkoły
20 maja w godzinach 7.30-15.00 dla uczniów,
rodzice mogą odwiedzać szkołę do godz. 17.00.
(Liceum)

Dzień otwarty w Gimnazjum
Tylko pogoda nie dopisała w sobotę, 9 kwietnia, podczas dnia otwartego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Kozach. Cała reszta udała się
znakomicie, przede wszystkim dopisali uczniowie szóstych klas, a także przyszli młodsi. Ci
ostatni muszą jednak jeszcze parę lat poczekać.
Pojawili się też rodzice. Ci z kolei z rozrzewnieniem wspominali swoje szkolne lata, a niektórzy mówili, że chętnie by do szkoły wrócili,
zwłaszcza do tak wyglądającej szkoły. Bo istotnie, było co oglądać, wszystkie pracownie – sale
lekcyjne, biblioteka, świetlica – szeroko otworzyły swoje podwoje.
Sporo się działo. W sali historycznej można
było obejrzeć film ucznia naszej szkoły, opowiadający historię Aleksandra Kunickiego,
który w czasie II wojny światowej przygotował wywiadowczo zamach na kata Warszawy,
Frantza Kutscherę. Był i film wspominający
czasy PRL-u i niekończących się kolejek do
sklepów. Młodzi patrzyli z niedowierzaniem,
ale ich rodzice doskonale pamiętali tamte czasy.
To nie był koniec filmowych wrażeń. Piętro wyżej
uczestnicy kółka filmowego prezentowali swoje
dokonania w dziedzinie sztuki filmowej. Seanse
cieszyły się dużym powodzeniem, bo pracownię
Nr 5 - maj 2016

języka polskiego zaaranżowano na salę kinową,
a w kinie – wiadomo – musi być popcorn. Tego
dnia rozmaitego jedzenia w szkole było mnóstwo.
Ktoś jeszcze gotów pomyśleć, że to gimnazjum
gastronomiczne, ale jednak nie – stawiamy raczej
na język angielski – po raz kolejny we wrześniu powstanie klasa językowa. Anglistki zadbały o to, by
mowa Szekspira była w sobotę w użyciu, a ponadto proponowały angielską herbatkę.
Dość o rozkoszach podniebienia, była i uczta dla
ducha. Oczywiście, gdzież by indziej, jeśli nie w sali
katechetycznej, urządzonej tego dnia w duchu
ekumenizmu – tym razem bowiem królował
w niej judaizm. Zwiedzający mogli obejrzeć zwoje
Tory, przymierzyć jarmułkę, zobaczyć mapę Jerozolimy. Z ziemi obiecanej (w sali katechetycznej)
można się było przenieść prosto do epoki lodowcowej (w geograficznej), gdzie neandertalczyk
walczył z tygrysem szablozębnym (wynik był
przesądzony, bo za tygrysa robiła wielka maskotka), albo do Bawarii (w sali języka niemieckiego),
aby spotkać rodowitego mieszkańca tej krainy
w gustownych spodenkach na szelkach. Ci, którzy wolą nauki ścisłe, też mieli w czym wybierać:
konkursy z matematyki, doświadczenia z fizyki
i chemii (np. powstawanie wyładowań atmosfe8

rycznych albo badanie składu cukru przy użyciu
kwasu siarkowego), obserwacje biologiczne z użyciem mikroskopów – było co oglądać.
Działo się w tym dniu wiele i goście byli zadowoleni. – Podobały mi się doświadczenia matematyczne i fizyczne oraz duży wybór książek w bibliotece
– mówiła Kamila Handzlik z klasy szóstej. Jej rówieśniczka, Joanna Pękala dodawała: – Też przypadły mi do gustu doświadczenia, a także zabawa
z mapą magnetyczną z historii. Fajnie, że można
było wejść do każdej sali i wszystko obejrzeć.
Pani Agnieszka Zawada towarzyszyła w zwiedzaniu synowi. – Bardzo podobały mi się zajęcia w sali
fizycznej i matematycznej. Synowi podobała się
świetlica, która wygląda raczej jak klub, niż typowa
świetlica szkolna. Jestem pozytywnie zaskoczona
dużą liczbą pomocy naukowych, wyposażeniem
szkoły, czy salą informatyczną.
Warto dodać, że większość doświadczeń, pokazów, konkursów prowadzili obecni gimnazjaliści,
naturalnie pod okiem nauczycieli. Uczniowie zajmowali się też oprowadzaniem po szkole swoich
przyszłych kolegów. Nie bacząc, że była sobota, że
należał się im odpoczynek, licznie przyszli do szkoły, by pracować na jej dobre imię. Chwała im za to.
(Wojciech Małysz)

gmina

Kozi Raj

Druga miłość Hermana Czecza
Herman Czecz wywodził się z typowo ziemiańskiego środowiska, dla którego głównym źródłem utrzymania było rolnictwo.
Ukończył studia chemiczne w Zurychu,
a w związku z prowadzeniem rodzinnego
majątku w Bieżanowie, również Szkołę
Rolniczą w Krzeszowicach i Wiedniu. Podróżował po Austrii, Szwajcarii i Niemczech w celu pogłębienia wiedzy z zakresu
hodowli bydła i uprawy roli. Po powrocie,
wspólnie ze starszym bratem Karolem, zajął
się rozwijaniem rodzinnego gospodarstwa.
Jego zainteresowanie wzbudziło bydło hodowane przez galicyjskich chłopów, głównie
archaiczna rasa krów – tzw. krowa czerwona,
nazywana również polską. W 1880 roku, po
ślubie z Wilhelminą Klucką, Herman pozostawił bratu gospodarstwo bieżanowskie,
a sam przeniósł się na stałe do Kóz. W zakupionym majątku w Kobiernicach uruchomił
w 1883 roku pierwszą oborę czerwonego
bydła polskiego, którą w 1885 roku przeniósł do Kóz. Odtąd hodowla tego gatunku stała się jego drugą miłością. Hodowlę
w Kobiernicach wsparło C.K. Towarzystwo
Rolnicze w Krakowie, organizując dla Czecza stałą subwencję państwową (Herman
i Karol byli aktywnymi członkami tegoż
Towarzystwa). Od początku problemem
było pozyskiwanie od okolicznych chłopów
dorodnych sztuk bydła. Gospodarze niechętnie sprzedawali dobre sztuki, oferując

Felieton

jedynie starsze osobniki. Stopniowo jednak
hodowla Czecza rozwijała się. Mleczność
jego krów wahała się od 800 do 1760 litrów
rocznie, a waga wynosiła od 380 do 458 kg.
W 1890 roku Herman Czecz zaprezentował
swoje czerwone krowy na wystawie w Wiedniu, gdzie wzbudziły spore zainteresowanie,
a sam hodowca otrzymał nagrodę honorową. W 1894 roku na Krajowej Wystawie
Rolniczo-Przemysłowej we Lwowie bydło
Czecza zostało zauważone przez prekursora
nauk o hodowli zwierząt – prof. Leopolda
Adametza. Uwagę zwiedzających zwracała
krowa o imieniu „Bella”. Na lwowskiej wystawie Herman Czecz otrzymał Nagrodę
Honorową ks. Adama Sapiehy.
Po śmierci Hermana obora nadal funkcjonowała i osiągała coraz lepsze wyniki. W 1910 roku krowa „Armata” została najbardziej mleczną czerwoną polską
krową w historii, dając na przełomie lat
1909/1910 – 4581 kg mleka o zawartości
tłuszczu 3,75%. Choć po I wojnie światowej
obora w Kozach straciła na znaczeniu, to
Hermana Czecza uznaje się za prekursora
hodowli tego zapomnianego już dziś gatunku bydła w Polsce.

Dr Herman Czecz de Lindenwald
(1854-1904)

Bartlomiej Jurzak

Krowa czerwona polska
z obory w Kozach
(fot. z ok. 1890 roku)

W tekście wykorzystano informacje z „Tygodnika
Rolniczego” z lat 1885-1905

Szare eminencje zachwytu

Wczesna wiosna przyniosła nam cały kalejdoskop zjawisk meteorologicznych, od
przyjemnego ciepła aż do śniegu z deszczem.
Wielkanoc już dawno za nami. Zastanawiamy się, kiedy zleciał cały ten czas. Wydaje się,
że wczoraj malowaliśmy jajka, a tutaj nagle
kwiecień, maj, matury i prawie wakacje. Zapomnieliśmy już o zimowych ubraniach, kwiaty
na dobre rozkwitły na zielonych drzewach, a
ptaki harcują w wystrzyżonych ogródkach i
bezczelnie wyjadają nasiona z grządek, przechylając główki w typowym ptasim geście
sugerującym „ja tu rządzę” (dopóki nie pojawi
się kot). Wprawdzie ostatni zamrożony nadmiar mazurków i cytrynowych babek został
dawno wyjedzony, to nie martwmy się, bo
wiosna oferuje nam dużo kulinarnych atrakcji
i smaków, całkiem innych od gotowych produktów, które z braku czasu i codziennego
zabiegania chętnie kupujemy w sklepach. Wy-

starczy się rozejrzeć i podpytać znajomych.
Niedawno odkryłam, że w Kozach praktykowany jest zwyczaj picia wody brzozowej, najstarszego i najzdrowszego napoju energetycznego. Kolejną dla mnie niespodzianką był fakt,
że nasze babcie chętnie zbierały polne mlecze,
z których robiły pyszny syrop i miód. Serwowały je domownikom jako lek przeciwzapalny
i przeciwwirusowy. Żółte mlecze to nic innego
jak podbiał leczący choroby gardła i krtani. W
Kozach popularna była też jajecznica z pokrzywą. Pokrzywa jest jedną z najpowszechniejszych, a jednocześnie najzdrowszych i najszerzej stosowanych w kuchni i ziołolecznictwie
roślin. W formie soku, herbaty lub dodawana
do wielu potraw poprawia odporność, nastrój
i przemianę materii, a pokrzywowa „płukanka”
wzmacnia włosy. Z kolei paproć o zwiniętych w
trąbkę kłączach, tak popularna w naszej okolicy, to orlica leśna, cenne źródło skrobi o lekko
9

orzechowym smaku. Z młodych liści wiśni,
czereśni i porzeczki możemy zaś zrobić herbatę. Wystarczy w suchy dzień zebrać rośliny w
miejscu odległym od dróg (aby uniknąć zanieczyszczeń), umyć je i wykorzystać od razu, albo
wysuszyć w płóciennym worku.
Długo można byłoby pisać o prawdziwych
skarbach, rosnących tuż pod naszym nosem,
na koziańskich łąkach. W naszej bibliotece
dostępne są książki na temat smacznych i bezpiecznych roślin jadalnych. W okresie wiosenno-letnim powinna to być lektura obowiązkowa dla każdego, kto pragnie wprowadzić
odrobinę kreatywności do swojej kuchni
i zachwycić się czasem tym, co niepozorne (jak
nasz stary dobry garnek!). W ciepłe i pogodne
dni ruszmy więc na spacer leśnymi szlakami,
by na dzikich łąkach i polanach znaleźć eliksiry
zdrowia, a może i młodości.
(Aleksandra Radlak)
Koziańskie Wiadomości

place
wydarzenia
zabaw

Bezpieczeństwo dzieci
Prezentujemy siedem placów zabaw, na których dzieci mogą bezpiecznie spędzać czas.
By zabawy były niezapomniane, dorośli
i dzieci muszą zdawać sobie sprawę z czyhających zagrożeń. Chodzi nie tylko o bezpieczne
korzystanie z urządzeń na placu zabaw, ale też
o organizację czasu wolnego pociech.
Dzieci mają swoje problemy, z którymi zwracają się do najbliższych. Jeśli nie zostaną z należytą powagą wysłuchane szukają wsparcia
u obcych. A to może rodzić poważne konsekwencje, takie jak ucieczka z domu, sięganie
po różnego rodzaju używki.
Najprostszym sposobem na eliminowanie
ewentualnych zagrożeń jest czuwanie nad

organizacją czasu wolnego dzieci. Wspólny spacer, gra w piłkę, piesza czy rowerowa wycieczka do lasu, obejrzenie filmu, czy
wreszcie zwyczajna rozmowa o codziennych
sprawach, problemach, radościach, wydarzeniach. Przebywanie razem wzmacnia więzi
rodzinne, kształtuje prawidłowe relacje, uczy
odpowiedzialności, która w dorosłym życiu
jest podstawą egzystencji.
Przed nami wakacje, które niosą posmak
przygody, ale i wiele niebezpieczeństw.
Planując własny wypoczynek pamiętajmy
o potrzebach dzieci, starajmy się zapewnić im
komfort bezpiecznego relaksu. Zadowolone
i wypoczęte dzieci, to też zadowolone i szczęśliwe rodziny.

ul. Agrestowa

foto: MS

ul. Podgórska
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place zabaw
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ul. Wrzosowa

ul. Zagrodowa

ul. Tęczowa
ul. Przecznia (Plac Różany)

Przypominamy kilka zasad bezpiecznego
spędzania czasu wolnego:
1. Do uprawiania sportów i zabawy
wybieraj tylko bezpieczne miejsca! Place zabaw, parki, boiska szkolne mogą być
bezpiecznymi miejscami, jeśli my o to zadbamy.
2. Podczas uprawiania sportów dbaj
o bezpieczeństwo własne i innych!
3. Spędzając samotnie czas w domu
pamiętaj o bezpiecznym posługiwaniu się
urządzeniami elektrycznymi!
ul. Lipowa

4. Nie spędzaj zbyt dużo czasu przed telewizorem!
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5. W czasie korzystania z Internetu pamiętaj, że nie każdy nowo poznany kolega
ma zawsze dobre zamiary w stosunku do
ciebie!
6. Zbyt długie siedzenie przed komputerem nie jest zdrowe dla twoich oczu!
7. W kontaktach z obcymi pamiętaj
o swoim bezpieczeństwie! Nie każdy człowiek zasługuje na zaufanie.
8. Jeśli jesteś sam w domu nie otwieraj
drzwi obcym!

Koziańskie Wiadomości

sport

Szachowe potyczki

foto: Marcin Nikiel

Umiesz myśleć logicznie, przewidywać wynik
przesunięć i opracowywać strategie działania na
szachowym polu – masz szansę na porównanie
swych umiejętności! Tak oto organizatorzy turnieju szachowego w Kozach zapraszają do gry
w niedzielę 29 maja.
Popularyzacja gry w szachy, kształcenie umiejętności myślenia oraz właściwego podejmowania decyzji, kreatywności i rozwijania wyobraźni, w połączeniu z integracją środowiska
lokalnego, to nadrzędne założenia szachowego

turnieju, który końcem maja odbędzie się w Kozach. Rozpoczęcie potyczek w Domu Kultury
zaplanowano na godzinę 9:00. Turniej w systemie szwajcarskim 9 rund lub kołowym przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach
wiekowych: przedszkolaków, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
oraz seniorów. Dla najlepszych zawodników
przewidziano nagrody.
Organizacji zawodów w Kozach podjęli się
Anna Filarska, Jacek Kaliński i Miłosz Zelek,
patronatem rywalizację objął wójt gminy
Kozy Krzysztof Fiałkowski. Zgłoszenia
chęci udziału w turnieju składać należy
do 25 maja 2016 roku
do sekretariatu Domu
Kultury (tel.33817-42-32)
lub drogą mailową na
adres: turniejszachowy.
kozy@wp.pl, według
wzoru: imię i nazwisko,
data urodzenia, kategoria szachowa, klub lub
Rywalizację szachową w Kozach zaplanowano
szkoła.
(RED)
wczterech kategoriach wiekowych, także dla najmłodszych.

Kozianie z pucharem
uczestnicy z zaangażowaniem walczyli o jak
najlepszy wynik. Nasz zespół tradycyjnie
już stanął na wysokości zadania – zaznaczył
wójt Fiałkowski.
O organizacji turnieju pozytywnie wypowiedział
się wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński. –
Taki turniej staje się imprezą integrującą radnych
i urzędników z całego powiatu. Większość z nas
zna się wzajemnie, ale w relacjach urzędowych,
a takie zawody pozwalają poznawać się z zupełnie innej strony i zawiązać bardzo koleżeńskie
relacje – stwierdził.
		
(M)

Katarzyna Kasiuba (w środku) z zespołu
z Kóz odebrała nagrodę indywidualną dla
najlepszej zawodniczki turnieju.

Nr 5 - maj 2016

W środę 27 kwietnia dziewczęta z Gimnazjum w Kozach wzięły udział w turnieju
trójek siatkarskich w Kętach, notując bardzo
dobry występ.
Dwadzieścia drużyn podzielono w turnieju na
4 grupy, a do kolejnego etapu gier awansowały
dwie pierwsze drużyny z każdej z grup. Zawodniczki reprezentujące Gimnazjum w Kozach
zdecydowanie wygrały rywalizację grupową,
w półfinale pokonały natomiast drugą drużynę
z Andrychowa, by dopiero w potyczce finałowej
ulec pierwszemu zespołowi z Andrychowa. Koziańska ekipa pod wodzą trener Moniki Zembowicz wystąpiła w składzie: Dominika Bułka,
Paulina Koczaj i Kinga Mrowiec.
(MZ)

Siatkarskie złoto
Turniej finałowy powiatowej Gimnazjady
w siatkówce dziewcząt zakończył się bardzo
pozytywnym akcentem dla zawodniczek
Gimnazjum w Kozach, które okazały się
najlepszym zespołem.
Finałowa rywalizacja z udziałem trzech czołowych drużyn gimnazjalnych odbyła się w kwietniu w hali sportowej Zespołu Szkół w Rybarzowicach. W nowoczesnym obiekcie siatkarki pod
szyldem Gimnazjum w Kozach od początku radziły sobie bardzo dobrze, w efekcie nie straciły
nawet jednego seta. Po 2:0 w setach kozianki
prowadzone przez trenerkę Monikę Zembowicz pokonały rówieśniczki z Rybarzowic oraz
Jasienicy. Do Kóz wróciły więc ze złotymi medalami i okazałym pucharem dla najlepszego
zespołu siatkarskiej Gimnazjady w powiecie
bielskim oraz w doskonałych humorach.
Skład zespołu siatkarek Gimnazjum Kozy: Kinga Mrowiec (kapitan), Dominika Bułka, Paulina Koczaj, Justyna Honkisz, Kinga Angielczyk,
Paulina Wątroba, Agnieszka Wojtyczka, Karolina Reksa, Sandra Sapeta, Natalia Hycnar, Zuza
Tomalik.				
(M/R)

foto: Arch. Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej

Siedem drużyn przystąpiło do siatkarskich
zmagań w ramach kolejnej edycji Turnieju
Piłki Siatkowej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatu Bielskiego o Puchar
Starosty Bielskiego. Kozianie w tym gronie
nie mieli sobie równych.
W dorocznym turnieju w hali Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach
rywalizowano systemem „każdy z każdym”,
rozgrywając po dwa sety. Wiele meczów było
zaciętych do samego końca, stąd też zwycięzca
wyłoniony został dopiero po kilku godzinach
potyczek. Triumfowała ostatecznie drużyna
z Kóz, która co roku należy do faworytów turnieju. Jak zwykle z flagami i trąbkami wspierała ją liczna grupa kibiców, z wójtem gminy
Krzysztofem Fiałkowskim na czele. Wójt nie
tylko pogratulował swojej drużynie zdobycia
wartościowego Pucharu Starosty Bielskiego,
ale i wszystkim zawodnikom za sportową atmosferę zawodów oraz przestrzeganie zasad
fair-play. – Było na co popatrzeć, bo wszyscy

Srebrne trójki
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Sukcesy siłaczy
dokonali Konrad Majocha oraz Kamil Adamek,
który swój triumf wzmocnił rekordem świata.
Spośród bardziej doświadczonych siłaczy CSW
Kozy najwyższą lokatę w tzw. martwym ciągu
zdobył Rafał Kędroń, ze zwycięstw i rekordów
kraju cieszyli się także Jacek Świerzko oraz Janusz Witkowski.
Nie zawiedli oczywiście najbardziej utytułowani kozianie. Grzegorz Drewniany wygrał
zawody w wyciskaniu sztangi leżąc,
w drugiej z konkurencji finiszował na
3. miejscu. A doskonały przykład zawodnikom z Kóz dał
sam trener i opiekun
Wiesław Wróbel,
który w swojej kategorii
wagowej
dwukrotnie pokonał

wszystkich konkurentów. – Cieszy nas bardzo, że młodzież garnie się do startów. Jest
u nas świetna atmosfera, która przekłada się
na ciężką pracę na treningach i wyniki podczas rywalizacji – uważa Wiesław Wróbel,
który w drugiej połowie czerwca wraz z wyselekcjonowaną grupą siłaczy uda się na Węgry, by walczyć o medale Mistrzostw Europy.
(MA)

foto: arch.

Niemal za każdym razem, gdy siłacze z Kóz
wyjeżdżają na zawody przywożą z nich wiele
medali. Nie inaczej było podczas Mistrzostw
Polski i Grand Prix w wyciskaniu sztangi leżąc
i tzw. martwym ciągu.
W rywalizacji w Zalesiu zaprezentowało się
aż 320 zawodników z 10 państw, w tym rzecz
jasna cała polska czołówka siłaczy. Z Kóz na
krajowy czempionat udała się aż 10-osobowa grupa, trenująca na co dzień w Centrum
Sportowo-Widowiskowym. Tak liczne grono
reprezentantów gminy Kozy zadbało o obfite
medalowe żniwo, łącznie kozianom przypadły
22 medale i 3 puchary.
Pierwsze miejsce, okraszone rekordem świata, stało się udziałem Konrada Adamaszka,
który w wyciskaniu sztangi leżąc w kategorii
do 75 kilogramów uzyskał znakomity rezultat
176 kg. Dwukrotnie na najwyższym stopniu
podium stanął w Zalesiu Jakub Świerzko, podobnych wyczynów zdobycia złotych krążków

Futbolowe zmienne szczęście
Seniorzy LKS Orzeł Kozy kontynuują wiosenne występy w rozgrywkach piłkarskich
klasy B w podokręgu bielskim.
Kozianie zaliczyli już kilka meczów rundy
rewanżowej. Po inauguracyjnym zwycięstwie domowym 2:0 nad Halnym Kalna
(gole Jakuba Honkisza i Piotra Oziminy),
apetyty na dobre występy wzrosły. Dwa
kolejne spotkania nie ułożyły się jednak po
myśli Orła, który poniósł dotkliwe porażki w konfrontacjach z wyżej notowanymi
w tabeli zespołami – wyjazdową z Sokołem
Zabrzeg i domową z Rotuzem Bronów (gol

Alana Fendera). Wielkie emocje towarzyszyły następnemu meczowi o punkty.
Drużyna z Kóz wygrała po zażartym boju
z Sokołem w Hecznarowicach 1:0, a o zwycięską bramkę dla podopiecznych trenera
Jakuba Kani pokusił się w 88. minucie gry
Dawid Śleziak. Jako ciekawostkę świadczącą o zaciętości potyczki można przywołać
fakt, iż kozianie mecz kończyli w składzie
10-osobowym, gospodarze „zarobili” aż
trzy czerwone kartki!
Po 14 meczach b-klasowych Orzeł zajmuje
6. miejsce z dorobkiem 18 punktów. Sezon
zakończy się 11 czerwca. W Kozach zespół

zaprezentuje się jeszcze 22 maja (rywal –
Słowian Łodygowice) oraz 5 czerwca (rywal – GKS Czarni II Jaworze).
Skład seniorów LKS Orzeł: Grzegorz Pawlus, Filip Pilch – Łukasz Duźniak, Jakub
Honkisz, Łukasz Honkisz, Daniel Mańkowski, Przemysław Łoński, Jakub Markowski, Piotr Ozimina, Grzegorz Puda,
Mateusz Stwora, Dawid Śleziak, Sebastian
Linowski, Bartosz Gonciarski, Łukasz Pielesz, Kamil Wojtas, Alan Fender, Przemysław Zontek.
(MA)

Pobiegną na szczyt
Dystans 6,5 kilometra z przewyższeniem
wynoszącym 400 metrów będą pokonywać
uczestnicy XIV Biegu Górskiego na Hrobaczą Łąkę o Puchar Wójta Gminy Kozy.
Rywalizację biegową zaplanowano na niedzielę 5 czerwca.
Co roku zawody w Kozach gromadzą wielu
uczestników. Z jednej strony to okazja do
sprawdzenia swoich sił na tle innych zawodników, z drugiej aktywnego i zdrowego
spędzenia czasu. Bo właśnie propagowanie
takiego stylu życia i upowszechnianie najprostszej formy rekreacji to nadrzędne założenie organizatorów biegu.

Start tegorocznego Biegu Górskiego na
Hrobaczą Łąkę, towarzyszącego obchodom Dni Kóz, zaplanowano na niedzielę
5 czerwca o godzinie 14:00 sprzed Pałacu Czeczów w Kozach. Od południa, na
pierwszym piętrze Centrum Sportowo-Widowiskowego, prowadzone będą zapisy
wraz z wydawaniem numerów startowych.
Zakończenie imprezy i nagrodzenie zwycięzców w kilku kategoriach wiekowych
wśród kobiet oraz mężczyzn przewidziano
około godz. 16:30. Do tego czasu biegacze pokonają dystans 6,5 kilometra. Malownicza trasa prowadzić będzie z parku
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pałacowego, przejściem podziemnym pod
ul. Krakowską, chodnikiem wzdłuż do ul.
Storczyków, dalej ul. Liliową, Zdrojową,
Panienki, Choinkową i Beskidzką, żółtym
szlakiem do nowej drogi nad kamieniołomem oraz nową drogą do czerwonego
szlaku i wreszcie do mety przy krzyżu na
szczycie Hrobaczej Łąki. Przewyższenie
wysokości wyniesie 400 metrów.
Zapisów do udziału w biegu (wpisowe wynosi
50 złotych) dokonać można również wcześniej:
telefonicznie pod numerem 33-817-57-40 lub
mailowo: csw@rekord.net.pl.
			
(R)
Koziańskie Wiadomości
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Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych

Tajemnice biblioteki

foto: GBP

BIBLIOTECZNY DETEKTYW odsłania przed dziećmi kolejne tajemnice,
wśród których znajdują się księgozbiór
podręczny i regionalia.
W księgozbiorze podręcznym ważne
miejsce zajmują encyklopedie, które są

wiarygodnym źródłem wielu informacji. Przy okazji dzieci ćwiczą znajomość
alfabetu, co wbrew pozorom nie jest
umiejętnością dobrze przez wszystkich
opanowaną.
Regionalia z kolei gromadzą publikacje związane z naszą
miejscowością i najbliższym otoczeniem.
Uzupełniają je eksponaty Izby Historycznej. Podczas zajęć
dzieci układały z rozsypanych puzzli różne
ilustracje, które musiały odszukać na ekspozycji Izby.
(gbp)

W maju i czerwcu na terenie gminy Kozy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, m.in. mebli, dywanów, wykładzin, sprzętu ogrodowego, dużych zabawek,
opon samochodów osobowych oraz zużytego
sprzętu RTV i AGD. Odpady te będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji w terminach
wskazanych w Harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.
Przypominamy, że odpady należy wystawić
przed posesję, wzdłuż trasy przejazdu firmy
wywozowej, najpóźniej do godz. 6.00 w dniu
zbiórki.
UWAGA
W sytuacji, gdy dostarczone odpady nie będą
klasyfikowały się jako odpady wielkogabarytowe lub ich ilość będzie wskazywała na to, że
pochodzą z działalności gospodarczej – odpady
nie zostaną odebrane!
(UG)

Praktyczne umiejętności po angielsku

Uczestnicy bibliotecznych kursów języka angielskiego opanowali już ten język
w stopniu umożliwiającym im swobodne
poruszanie się w obcym kraju. Umieją spytać o drogę do terminalu lotniczego, punktu

odpraw lub hali odlotów i wiedzą jak sprawnie odprawić bagaż. Potrafią też poskarżyć
się na brak ciepłej wody w hotelu, czy ponarzekać na bolącą głowę lub plecy. Opanowanie zwrotów związanych z częściami ciała,

wyglądem oraz cechami charakteru sprzyja
swobodnej konwersacji na temat własnego
nastroju i humoru, a także komentowaniu
wyglądu i usposobienia innych.
(gbp)

Uwaga Przedsiębiorco!
19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.
poz.1893). Nowelizacja ta wprowadza szereg
zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), m.in.:
Zmiany dotyczące porządkowania
systemu CEIDG:
1. W przypadku, gdy przedsiębiorcy do dnia
wejścia w życie w/w ustawy nie dokonali zmian
wpisu do CEIDG lub wykreślenia z tej ewidencji – mogą oni złożyć wnioski o zmianę wpisu
lub wykreślenie w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie w/w ustawy (art. 60 ).
2. W przypadku, gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL – przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od wejścia
w życie w/w ustawy. Po upływie tego terminu
CEIDG wykreśla przedsiębiorcę , którego wpis
nie zawiera numeru PESEL (art. 61 ust.1).
3. Przedsiębiorcy, którzy trwale zaprzestali
wykonywania działalności gospodarczej i zostali wykreśleni z CEIDG przed dniem wejścia
w życie w/w ustawy mogą uzupełnić wpis do
CEIDG o informację o dacie trwałego zaprzeNr 5 - maj 2016

stania wykonywania działalności gospodarczej
(art. 63).
Nowe obowiązki dla przedsiębiorców:
1. Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy
podlegają wpisowi do CEIDG (adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres oddziału,
jeżeli został utworzony).
W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku
tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej
we wpisie do CEIDG – minister właściwy do
spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do
przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany
wpisu w tym zakresie. Jeżeli mimo wezwania
przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości lub nie dokona zmiany
swojego wpisu w zakresie adresu – minister
właściwy do spraw gospodarki wykreśla przedsiębiorcę z CEIDG, w drodze decyzji administracyjnej.
Nowe prawa dla przedsiębiorców:
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, bądź
osoba przez niego upoważniona może uzyskać
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zaświadczenie z CEIDG w zakresie danych dotyczących firmy przedsiębiorcy w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony
internetowej. Dodatkowo przedsiębiorca może
zwrócić się do ministra właściwego do spraw
gospodarki o potwierdzenie w/w wydruku celem poświadczenia przez apostille. Potwierdzenie to nie podlega opłacie skarbowej.
Automatyczne wykreślanie
przedsiębiorców z CEIDG:
Minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje automatycznego wykreślenia wpisu
przedsiębiorcy z CEIDG w następujących
przypadkach:
1. Gdy przedsiębiorca nie złoży we właściwym
terminie wniosku o wznowienie działalności
gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od
dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
2. Gdy w CEIDG została zgłoszona informacja
o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem
orzeczenia zakazu prowadzenia określonej
działalności gospodarczej;
3. Po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

kultura

Chcą wydać płytę

Żonkile

foto: GBP

To symbol upamiętniający bohaterów powstania w getcie warszawskim w 1943 roku.
Jeden z przywódców powstania Marek
Edelman od anonimowej osoby zawsze
w rocznicę tych wydarzeń otrzymywał bu-

kiet żółtych kwiatów, często żonkili. Po
jakimś czasie ludzie zaczęli przynosić te
kwiaty i składać je przy Pomniku Bohaterów Getta. Muzeum Żydów Polskich Polin
od 4 lat kontynuuje tę tradycję.
Biblioteka włączyła się
w akcję społecznoedukacyjną Żonkile,
w 73. rocznicę powstania w getcie warszawskim. We wtorek,
19 kwietnia młodzież
z LO im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego
obejrzała w bibliotece
film pt. Nie było żadnej nadziei.

Team Django’s Trip debiutujący podczas „Dni
Kóz 2014” postanowił wydać autorską płytę
długogrającą. – Po dwóch latach gry, setek prób
i wielu godzinach spędzonych nad produkcją,
znaleźliśmy wydawnictwo, które chce wydać
naszą płytę, ale jako zespołu raczkującego.
Dopiero otwieramy zamknięte drzwi. Prosimy
o pomoc w realizacji naszego pomysłu, wspomagając nas można zostać współautorem płyty
długogrającej – mówią członkowie zespołu.
W jaki sposób wspomóc koziańskich muzyków? Zespół bierze udział w projekcie Polak
Potrafi, a szczegóły można znaleźć pod adresem internetowym:
http://polakpotrafi.pl/projekt/djangos-trip
(DK)

(gbp)

Kultura, czyli pokonywanie granic

foto: Bartłomiej Jurzak

Blisko stu wykonawców zaprezentowało się
w Domu Kultury podczas koncertu „Kwiecień-plecień pokaż rogi”. Wśród nich był
grający na perkusji Michał Naglik, którego
historia pokazuje, że kultura jest doskonałym sposobem do przełamywania wszelkich
barier.
Prezentacja wszystkich grup kulturalnych
z Kóz byłaby niemożliwa w trakcie jednego
koncertu, w połowie kwietnia wystąpili więc
reprezentanci Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” i Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Chór
Domu Kultury, grupa wokalna Domu Kultury, „Koziańskie Orły”, uczestnicy „Walimy
w kocioł”, rodzinny duet wokalno-gitarowy
Sylwii Drewnickiej i Jakuba Drewnickiego,
Małgorzata Łodziana, Natalia Gajowniczek,
Piotr Pękala, Paweł Stępień, Kacper Zawartka oraz gościnnie pianista Grzegorz Gleń.
Koncert pokazał jednak przede wszystkim to,
że poprzez kulturę realizuje się w pełni inte-

Tomasz Kinecki i Michał Naglik

gracja społeczna różnych środowisk. Jednym
z artystów prezentujących widowni swój
kunszt był Michał Naglik. Mimo ograniczeń,
jakie powoduje u niego zespół Downa, młody artysta nie rezygnuje ze swoich pasji. Od
momentu, gdy wziął udział w zajęciach gry
na instrumentach, nie rozstaje się z perkusją.
– Pamiętam, jak Michał wrócił do domu po
pierwszych zajęciach i z zafascynowaniem
opowiadał długo o grze na perkusji – mówi
Maria Naglik, mama chłopca.
Michał regularnie ćwiczy w Domu Kultury
pod okiem Tomasza Kineckiego, który pomaga w spełnieniu marzeń chłopca i rozpoczęciu nowego etapu w jego życiu. – Michał
ogromnie cieszy się z każdych zajęć, sprawiają mu one wielką satysfakcję. Spędza pożytecznie czas i ma kontakt z ludźmi w środowisku, w którym jest akceptowany i doceniany
– wyjaśnia pani Maria.
Pogodny i spokojny chłopak w grudniu
skończy 18 lat. Uczęszcza do szkoły specjalnej
w Wapienicy, gdzie ma
kontakt z rówieśnikami.
Interesuje się muzyką
w każdej postaci. Ponadto jest fanem telewizyjnego serialu „Ojciec
Mateusz”. Wraz z mamą
odwiedził nawet Sandomierz, miasto, w którym
rozgrywa się akcja popularnego serialu.
Pani Maria podkreśla, że
w Kozach osoby z różną
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niepełnosprawnością nie są w żadnym stopniu
wykluczone społecznie. To jest bardzo ważne
nie tylko dla nich samych, ale i dla ich rodzin
– mówi. Panuje tu swoisty, przyjazny klimat.
Ograniczenia może i utrudniają, ale przecież
nie uniemożliwiają spełniania marzeń. To bardzo ważne, że każdy w Kozach może znaleźć
swoje miejsce. Uznanie i podziękowania należą się wszystkim, którzy rozumieją ten problem i wprowadzają do naszego życia światełko nadziei – dodaje pani Maria.
(SPO/MN)

Integracja po koziańsku
Jedyny w powiecie bielskim Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, funkcjonujący w Kozach przy ulicy Nadbrzeżnej 105,
prowadzi nabór na rok szkolny 2016/2017 dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim od 3 do 25 lat oraz osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi od
7. do 21. roku życia. Wszystkim podopiecznym
zapewniona jest tu kompleksowa opieka i wiele
ciekawych form spędzania czasu. Szczegółowe informacje o ośrodku i trwającym naborze
można uzyskać pod adresem e-mail:
orewkozy@o2.pl i numerem tel. 606-624-987.
Tymczasem w niedzielę 19 czerwca, na terenie
rekreacyjnym ośrodka przy ul. Nadbrzeżnej,
odbędzie się kolejna edycja imprezy pod nazwą „Dzień Dziecka w siodle”. Jej organizator
doktor Stanisław Ptak, zapraszając na spotkanie
przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych
i ich rodzin, mówi: – Radość i uśmiech na twarzach dzieci to największa nagroda, jaką można
otrzymać.
(R)
Koziańskie Wiadomości
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4 – 5 czerwca 2016 - DNI KÓZ
Plejada gwiazd
4 czerwca, sobota
Koziańskie występy
Estrada główna, plac targowy
13.00-15.00

Gwiezdny pył Przedszkolaki na scenie

15.00-15.30

Dyktando Gminne
Plejada gwiazd Domu Kultury w Kozach

15.30-19.30

wystąpią: Zespół taneczny „Koziczki”, Zespół taneczny „Szejk”, Zespół
Pieśni i Tańca „Kozianie”, Laureaci Promocji Młodych Talentów 2016,
Zespół „TO”, Grupa wokalna Domu Kultury w Kozach

18.30

Gwiazdy sportu Prezentacja zawodników LKS Orzeł Kozy

19.15

Plejada gwiazd Domu Kultury w Kozach cd.

Na estradzie głównej na placu targowym podczas
Dni Kóz wystąpią zespoły muzyczne, grupy taneczne, wokalne działające przy Domu Kultury
m.in.: „SISI” i „TO”, „Koziczki”, „Szejk”, „Muzyczny Show” i ZPiT „Kozianie”. Na scenie zaprezentują się również wychowankowie Przedszkola Publicznego w Kozach, dzieci z SP nr 1 i z Centrum
Sportowo Widowiskowego w Kozach.
(DK)

„Walimy w kocioł” - pokaz uczestników warsztatów perkusyjnych

19.30-20.00

Rozstrzygnięcie dyktanda

21.00-22.30

Gwiazda Supernowa Dni Kóz 2016 LOMBARD koncert

23.00-02.00

Koziańska noc pod gwiazdami Zabawa dyskotekowa
Imprezy poza główną estradą

10.30-11.30

Mecz piłki nożnej LKS Orzeł Kozy - SAMORZĄDOWCY (stadion LKS Orzeł)

13.00-18.00

Wystawa prac plastycznych uczniów i członków społeczności Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kozach „Rozwijamy nasze pasje” oraz wystawa
pokonkursowa „Moje supermoce” szkół podstawowych w Kozach

13.00-19.00

Wystawa plastyczna Aliny Knycz w Galerii w Pałacu Czeczów

13.00-20.00

Wystawa modelarstwa kolejowego
(makieta kolejowa gigant na sali widowiskowej Domu Kultury)

16.00-19.30

Loty zapoznawcze śmigłowcem – starty z boiska LKS Orzeł

14.00-17.00

Pola nadziei - kiermasz i kwesta

19.30-21.00

Pokazy modelarskie - boisko LKS Orzeł Kozy

Koziański Rodzinny
Konkurs Samochodowy
po raz drugi
Dom Kultury wraz z Gimnazjum zapraszają do
udziału w Koziańskim Rodzinnym Konkursie
Samochodowym, który odbędzie się 5 czerwca 2016 r. Zaproszenie kierowane jest do rodzinnych załóg rajdowych. W ramach zmagań
zaplanowano trzy konkurencje: jazda sprawnościowa, jazda turystyczna oraz test wiedzy.
Regulamin i opis konkurencji dostępny jest na
stronie www.domkultury.kozy.pl. Zgłoszenia
przyjmuje Dom Kultury do 30 maja br. – ilość
zgłoszeń ograniczona.
(DK)

Imprezy towarzyszące Dniom Kóz w dniach 21.05 – 12.06.2016 r.

Organizator, miejsce imprezy

13.00-18.00

Majowe spotkania z dwójką „Rozwijamy nasze pasje”

Szkoła Podstawowa Nr 2

09.00-13.00

Piknik szkolny

Szkoła Podstawowa Nr 1

22.05.2016

14.00-16.00

Otwarte zawody pływackie

SNRPIRGK / Basen CSW

29.05.2016

09.00-13.00

Turniej szachowy

Dom Kultury w Kozach

10.00-12.00

Gminne czytanie najmłodszym

Szkoła Podstawowa Nr 2

17.00-19.00

Promocja Młodych Talentów

Dom Kultury w Kozach

10.00-14.00

Rodzinny piknik z biblioteką w ramach projektu
„Na dobry początek” FUNDACJI BGK

GBP / park przy Pałacu Czeczów

09.20-12.00

„Kozy Wczoraj, Dziś i Jutro”

Szkoła Podstawowa Nr 2

18.00-19.00

Promocja Młodych Talentów

DKK / Pałac Czeczów

11.30-14.00

Mecz piłki nożnej LKS Orzeł Kozy – LKS Zapora Porąbka (II
liga wojewódzka A1 Juniorzy BOZPN)

LKS Orzeł

16.00-19:00

Mecz piłki nożnej LKS Orzeł Kozy – Jaworze II
(klasa B BOZPN)

LKS Orzeł

12.00-16:00

Zwiedzanie Izby Historycznej

Gminna Biblioteka Publiczna

08.00-16.00

FREE - Trójki siatkarskie 2016

SNRPIRGK/Hala CSW

21.05.2016

31.05.2016

01.06.2016

04.06.2016
05.06.2016
11.06.2016

Organizatorzy zastrzegają możliwość dokonania zmian w programie.
Nr 5 - maj 2016
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5 czerwca, niedziela
Estrada główna, plac targowy
10.00-11.45
12.00-15.00

Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy

Konkurencja I - jazda sprawnościowa

Powiatowy Konkurs Orkiestr Dętych

XIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych – Złota Trąbka

Gwiazdy, gwiazdeczki
15.15-17.15

17.15
17.30-19.30
19.30 -20.30

występy artystyczne dzieci i młodzieży: Chór Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kozach, wokalistki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach, zespoły
taneczne Centrum Sportowo-Widowiskowego: „Black Swans”, „Insomnia”,
„Marionetki”, „Bi Kids” i zespół muzyczny Domu Kultury w Kozach: „S!S!”

Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy
ogłoszenie wyników

XIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka

- finał

Włóczykije i gwiazda wieczoru Asteya
Imprezy poza główną estradą

10.00-18.00

Wystawa plastyczna Aliny Knycz w Galerii w Pałacu Czeczów

12.00-16.00

Zwiedzanie Izby Historycznej - Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach

12.00-18.00

Wystawa modelarstwa kolejowego
(makieta kolejowa gigant na sali widowiskowej Domu Kultury)

13.00-17.00

Bieg na Hrobaczą Łąkę start w parku przy Pałacu Czeczów

12.00-19.00

Ciuchcia Beskidzka – ul. Szkolna

17.30

Przedstawienie teatralne uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach
pt.: „Intermiś” (Pałac Czeczów w Kozach)

18.00

Przedstawienie teatralne uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach
pt.: „Kopciuszek” (Pałac Czeczów w Kozach)

atrakcje:
Wystawa samochodów marki FIAT – plac targowy
Koło Pszczelarzy – plac targowy
Wystawa ogrodnicza – park dworski
Wesołe miasteczko – ul. Szkolna
Kino 7D – ul. Szkolna

Dni Kóz 2016
zrealizowano przy udziale:
Gminy Kozy
oraz
Domu Kultury w Kozach
Realizacja imprez:
Dom Kultury w Kozach
Szkoła Podstawowa nr 1
w Kozach
Szkoła Podstawowa nr 2
w Kozach
Gimnazjum w Kozach
Centrum Sportowo-Widowiskowe
w Kozach
Gminna Biblioteka Publiczna w
Kozach
Przedszkole Publiczne
w Kozach
Stowarzyszenie na Rzecz Pro-
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mocji i Rozwoju gminy Kozy
LKS Orzeł Kozy
Beskidzka Grupa Modelarska
Powiatowe Ognisko Pracy
Pozaszkolnej ART (Czechowice-Dziedzice)
Polski Związek Chórów i Orkiestr
Odział w Bielsku-Białej)
i inni.
Sponsorzy:

FCA Poland – Fiat Chrysler Automobiles (Fiat)
Klingspor
Aqua S.A.
Beskidzki Bank Spółdzielczy
Wsparcie Powiatowego Konkursu Orkiestr Dętych:
Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Białej

Wsparli organizatorów:
Auto Alex (wystawa samochodów
FIAT)
Mirex
Sklep papierniczy Biurpol
(dyktando)
Litgraf (dyktando)
Sklep MyCenter Kozy (KRKS)
Nexcom (KRKS)
Sanit-Trans (wywóz śmieci)
Helipoland
i inni
Obsługa bufetów:
Firma Benco
Obsługa hotelowa:
„Wróblówka” Hotel Restauracja
Ochrona:
CZASZA Sp. z o.o.
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Papierowa wiklina
chodzą na spotkania z cyklu DZIERGANIE WŚRÓD KSIĄŻEK.
Tym razem zamiast
szydełek
i drutów ćwiczyć
trzeba było zwijanie ruloników.
Początkowo było
trudno, ale dążenie do perfekcji
panie traktują poważnie.

foto: GBP

Z papierowej wikliny można wyczarować różne rzeczy. Przekonały się o tym
panie, które dwa razy w miesiącu przy-

(gbp)

Nabór na kurs języka angielskiego
Gminna Biblioteka Publiczna ogłasza
nabór na kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym. Pierwszeństwo
w rekrutacji mają osoby, które w ubiegłym
roku znalazły się na liście rezerwowej i do
końca czerwca potwierdzą telefonicznie

lub e-mailowo chęć nauki. Pozostali zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny na początku lipca.
Lekcje języka angielskiego rozpoczną się od
września.
(gbp)

Wystawy
13 maja została otwarta wystawa „V Pokoleń”,
prezentująca dorobek artystyczny związanej
z Kozami rodziny Bobów.
Wernisażowi wystawy towarzyszyło wydarzenie muzyczno-poetyckie, przygotowane
przede wszystkim przez członków rodziny Bobów. Ekspozycję można zwiedzać do 31 maja
br. w Galerii Pałacu Czeczów. Kolejną wystawę, której wernisaż odbędzie się 3 czerwca
o godz. 18:00 w Galerii Pałacu Czeczów w Ko-

zach, będzie można zwiedzać
4 i 5 czerwca, w ramach obchodów Dni Kóz
2016. Tym razem zaprezentujemy twórczość
malarską oraz graficzną kozianki – Aliny Knycz
– zwyciężczyni tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka.
Będzie to pierwsza i z całą pewnością nie
ostatnia indywidualna wystawa prac naszej
zdolnej kozianki. 			
(spo)

Wyróżniona biblioteka
W XVI edycji konkursu powiatowego pt.
„Biblioteka jako centrum edukacyjne, kulturalne i informacyjne” nasza biblioteka została wyróżniona w kategorii: „Tworzenie
przestrzeni kulturowej przyjaznej mieszkańcom gminy.” W nagrodę otrzymaliśmy
24-calowy monitor ekranowy.

Piosenka autorska

Corocznym organizatorem konkursu jest
Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich oraz Książnica Beskidzka. Uroczysta gala konkursowa odbyła
się 9 maja w Porąbce w trakcie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Dom Kultury zaprasza 25 maja (środa)
o godz. 18.00 do Pałacu Czeczów na
koncert piosenki autorskiej Bogusława
Bierwiaczonka. Bezpłatne bilety można
odebrać w Domu Kultury.

(gbp)

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

Uczniowski popis

Saga w Kozach

foto: A. Czaplińska-Syjota

W dniach 5-6 i 9 maja 2016 r. w Domu Kultury
w Kozach odbyły się XVII Powiatowe Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA
2016. Jest to przegląd zespołów tanecznych,
wokalnych, instrumentalnych oraz teatralnych.
Oficjalnego otwarcia tegorocznych spotkań

dokonał wicestarosta bielski – Grzegorz Szetyński oraz wójt gminy Kozy – Krzysztof Fiałkowski. W imprezie wzięło udział 540 uczestników występujących w 40 zespołach (taneczne
– 320 uczestników, 17 zespołów, muzyczne
– 140 uczestników, 15 zespołów, teatralne – 74
uczestników, 8 zespołów).
Wśród
prezentujących
się zespołów znalazły się
dwa z Kóz: Zespół wokalny „Włóczykije” – grupa
młodsza i starsza Fundacji Wspierania Talentów
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Kozach, Instruktor: Aleksandra Stępień
oraz zespół muzyczny „To”
działający przy Domu Kultury w Kozach w składzie:
Natalia Gajowniczek – wokal, Jakub Bułka – perkusja,
Krzysztof Solich – gitara
i Szymon Gawęda – bas.
Oficjalne podsumowanie
XVII Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup
Artystycznych SAGA 2016
odbędzie się w Starostwie
Powiatowym w Bielsku-Białej 31 maja br.

W pierwszą sobotę maja, uczniowie sekcji instrumentów klawiszowych (pianino, keyboard,
fortepian, akordeon) prowadzonej przez Sebastiana Kasiubę zaprezentowali swoje umiejętności w Domu Kultury. Po niespełna kilku
miesiącach nauki, młodzi muzycy ujawnili swoje talenty wykonując utwory epoki baroku, renesansu, impresjonizmu, muzyki rozrywkowej
i tzw. popularnej. W występach towarzyszyła
im grupa profesjonalnych muzyków, członków
zespołu muzycznego „Starzy Przyjaciele”, co
dodało młodym adeptom odwagi.
Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem i zgromadziła liczną publiczność, która
nagradzała brawami efekty ciężkiej pracy dzieci
i młodzieży z Kóz oraz okolic. – Każdy z nas
grać może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale
nie o to chodzi jak co komu wychodzi... – w ten
sposób organizatorzy zapraszają miłośników
instrumentów klawiszowych na zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone w miłej i przyjaznej atmosferze.
(S. Kasiuba)

(DK/RED)

Święty Ambroży i pszczółki

foto: GBP

Jaką
rolę
pełnią
pszczółki w przyrodzie
i co ma do tego święty Ambroży dowiedziały się w bibliotece
wiewiórki i motylki
z Przedszkola Publicznego. Dzieci wiedzą
już, że ulubione przez

nich owoce: jabłka, gruszki, śliwki czy
czereśnie, a także miód zawdzięczają
właśnie tym pożytecznym owadom.
Hodowlą pszczół zajmują się bartnicy,
a ich patronem jest święty Ambroży,
z którym wiąże się legenda o pszczołach
składających miód na jego ustach.
(gbp)

Czy warto marzyć?
Dzieci z klas I a, b i c, II b SP nr 2 oraz
II a SP nr 1, zastanawiały się czy warto
marzyć, czy marzenia się spełniają, a jeśli tak, to czy nasze życie będzie przez
to bardziej kolorowe. Okazało się, że

dzieci mają dużo pragnień, które namalowały, a następnie przykleiły
na wiosennym kwiatku.
Zgodnie stwierdziły, że
człowiek, który marzy
ma ciekawsze życie.

foto: GBP

Tematem przewodnim kwietniowych,
cyklicznych warsztatów POZNAJEMY
SIEBIE były marzenia.

(gbp)
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Koziańskie exlibrisy

Podczas wernisażu wystawy prac Mariana Cholerka, który odbył
się w Pałacu Czeczów 22 kwietnia, uwagę zwiedzających przykuwał herb Kóz wykonany z kompozycji mechanizmów radzieckich
zegarków.

Polski exlibris, czyli graficzny znak własnościowy książki, obchodzi w tym
roku pięćsetne urodziny. Z tej okazji Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej zorganizowało wystawę najstarszych exlibrisów z rejonu Bielska-Białej i Cieszyna, a także pokaźnej kolekcji exlibrisów współczesnych.
Na wystawie znalazły się dwie książki z akcentami koziańskimi. Pierwsza
– „Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego” z 1913 roku ozdobiona jest na stronie tytułowej exlibrisem w formie odcisku pieczęci, a na
grzbiecie superexlibrisem wytłoczonym w oprawie. Zarówno książka
jak i exlibris pochodzą z biblioteki rodziny Grabowskich, która przed
II wojną światową mieszkała w willi, w której obecnie znajduje się laboratorium PAN. Exlibris Grabowskich to ozdobna forma ich rodowego
herbu Oksza (Topór). Drugą pozycją jest książka z dawnej biblioteki Pałacu Czeczów w Kozach, pochodząca ze zbiorów pani Małgorzaty Czecz
de Lindenwald. Na stronie tytułowej posiada odcisk pieczęci z herbem
Lindenwald oraz napis BIBLIOTEKA KÓZKA. Wystawę w Zamku
Sułkowskich można zwiedzać do 21 sierpnia 2016 r. Nie jest to pierwszy przypadek wypożyczenia eksponatów ze zbiorów Izby Historycznej
w Kozach do bielskiego Muzeum. W 2014 roku wystawa „Bielscy książęta Sułkowscy jakich nie znacie” również była wzbogacona zdjęciami
z koziańskiej Izby Historycznej.
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W 1888 roku poprowadzono linię kolejową nr
117 z Bielska do Kalwarii. Pierwotne plany były
jednak inne. O perypetiach związanych z planowaniem linii, jej budową i pierwszymi kursami pociągów opowiadali Grzegorz Hałat i Bartłomiej Jurzak. Pierwsze w tym roku spotkanie
z cyklu SALON PRZESZŁOŚCI nosiło tytuł
„Kozy! Wysiadać!”. Była to znana podróżnym
i mieszkańcom Kóz komenda kierowników
pociągów, wypowiadana żartobliwie. Fakty,
dane i anegdoty podawane przez prelegentów,
wzbogacone były przez prezentację multimedialną, na którą oprócz archiwalnych zdjęć,
rycin i dokumentów złożyły się także historyczne materiały filmowe. Gwoździem programu
– dosłownie i w przenośni – było przekazanie
Izbie Historycznej dziewiętnastowiecznego
kutego gwoździa, wyjętego ze starego podkładu kolejowego, który przed laty służył do mocowania szyn w drewnianych tzw. szwelach. Na
prelekcję przybyli miłośnicy kolei, historii Kóz,
a także kolejarze. Spotkanie urozmaiciła dyskusja o przyszłości linii kolejowej i postępującym
spadku liczby podróżnych.
(gbp)

Mapa
Odnalezienie drogi do określonego miejsca
bez nawigacji może okazać się nie lada wyczynem. Ale dla dzieci z Przedszkola Publicznego
i Akademii Malucha nie jest to już większym
problemem, doskonale wiedzą gdzie znajduje się koziański park, najbliższa restauracja czy
urząd pocztowy. Po spotkaniach w pałacowej
pracowni plastycznej powstały plansze prezen-

tujące centrum naszej miejscowości, to wspólny efekt twórczych działań przedszkolaków.
Warsztaty plastyczno-kartograficzne odbyły
się w bibliotece w ramach projektu KOZIE
KOPYRDUCKI (figle) współfinansowanego
przez Fundację BGK w programie „Na dobry
początek!”.
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Koleją przez Kozy

