Niech nadchodzące Święta
Wielkanocne przepełnione
rodzinną atmosferą, przyniosą
zdrowie, pogodę ducha i
radość.
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Po feriach…

„Niech ci wszyscy, dla których niebo
okryło się chmurami,
dostrzegą Twoje światło Zmartwychwstania”
(A.Grun)

Niechaj liturgia Świąt Wielkanocnych poruszy
po raz kolejny nasze serca, by wzbudziły w sobie radość i nadzieję. Dzielmy się wiarą w dobro i otwórzmy na błogosławieństwo
Zmartwychwstałego.
Niech
świąteczny stół pachnący
tym, co bliskie i domowe,
łączy w zgodzie dzięki
wdzięczności za wszystkie
dary Prawdziwego Życia.
Życzę zdrowia, serdeczności i pokoju.

Jacek Falfus,
Poseł na Sejm RP
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dziedzinie: od gospodarstw domowych,
poprzez sport, transport, czy medycynę.
O tym jak działa recykling odpadów z tworzyw sztucznych oraz gdzie je wyrzucać, by
nie zanieczyszczać środowiska naturalnego dowiedziała się 2 lutego stała
grupka bywalców naszych
bibliotecznych spotkań
i warsztatów. Bez wątpienia wiedza teoretyczna jest
ważna, jednak znaleźliśmy
też czas na zabawy oryginalnymi klockami Lego,
grą nawlekaj – nie czekaj
oraz masą plastyczną, którą upychaliśmy do balonów, by powstały piękne
kolorowe dekoracje.
(gbp)
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W ubiegłym roku, podczas wielkanocnej
zbiórki udało się przygotować 80 zestawów dla rodzin, dwadzieścia więcej było
przed Bożym Narodzeniem. – Mamy
nadzieję, że powtórzymy ubiegłoroczny
wynik i zdołamy ich przygotować osiemdziesiąt. Choć chcielibyśmy, by mogło
być ich więcej. Zachęcamy wszystkich,
by pomogli potrzebującym. To rodziny
wielodzietne, mające problemy z pracą,
osoby chore i starsze. Chcielibyśmy, by
pomoc dotarła do wszystkich – z nadzieją

w głosie mówi prezes Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio.
Warto podkreślić, że działania koziańskiej jednostki są w pełni przejrzyste.
– To nasza dewiza. Rozmowa z ludźmi
i prawdziwe, uczciwe informacje. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy pomagają, by zapoznali się ze sprawozdaniem,
które pojawi się na stronie internetowej
zbiorki.gov.pl po zakończonej akcji –
podkreśla prezes.
(MS)

Żywność dla potrzebujących zostawiać można
w specjalnie oznakowanych koszach.

Płaćmy podatki w naszej małej ojczyźnie

Karnawał
w Jedynce
Bal karnawałowy to wydarzenie niezwykłe, często długo wyczekiwane. Jest atrakcją dostarczającą dzieciom wielu wrażeń i bardzo przez nich
lubianą. Zabawy karnawałowe dla uczniów klas
1-3 zorganizowano w aulach Domu Kultury
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Dobra muzyka, piękne stroje, świetna zabawa, mnóstwo
zdjęć i dużo radości towarzyszyły wszystkim
uczestnikom balu. Był to dzień pełen przeżyć,
który na długo pozostanie w pamięci uczniów.
(SP nr 1)
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Zabawy tworzywem
To, co w języku potocznym nazywamy
plastikiem, w rzeczywistości jest grupą rozmaitych tworzyw sztucznych. Są one bowiem wykorzystywane niemalże w każdej

Wójt Gminy Kozy
Krzysztof Fiałkowski

Życzenia świąteczne

foto: Sabina Piskorek-Oczko

Podczas tegorocznych ferii zimowych może
i można było ponarzekać na brak śniegu, ale na
pewno nie na brak rozrywek. Dostatek atrakcji
zapewnił dzieciom Domu Kultury w Kozach,
organizując dla nich oba tygodnie ferii.
Pierwszy tydzień upłynął pod hasłem gier wszelakich – od planszowych, przez ruchowe, aż do
tych, które zapewne znane są rodzicom uczestników, czyli np. „państwa – miasta”, czy „kółko
i krzyżyk” (i to właśnie te gry cieszyły się bodaj
największym powodzeniem). Na początku
ferii dzieci odwiedziły także Chlebową Chatę
w Górkach Wielkich, gdzie prócz zdobycia
ciekawych informacji m. in. o pszczelarstwie
i tradycjach rzemieślniczych, zakosztowały własnoręcznie zrobionego masła i samodzielnie
upieczonych podpłomyków. W drugim tygodniu ferii Dom Kultury zaprosił dzieci na zajęcia
tematyczne – każdego dnia inne (kolejno: wokalne, układanie klocków typu LEGO, teatralne
oraz taneczno-ruchowe).
(spo)

Pod tytułową nazwą odbywa się tegoroczna, przedświąteczna zbiórka dla rodzin
najbardziej potrzebujących organizowana
przez Towarzystwo Charytatywne im. Ojca
Pio. Wzorem lat poprzednich na terenie
Gminy Kozy pojawiły się specjalnie oznakowane kosze, w których każdy może zostawić dowolne produkty. Zlokalizowane są
w sklepach spożywczych, jest ich 17. – Do
zakończenia akcji pozostało jeszcze kilka
dni, ale już teraz składamy podziękowania
wszystkim, którzy pomogli w tegorocznej
akcji. Darczyńcom, kierownikom sklepów
i ich pracownikom, wolontariuszom, za
okazany dar serca dla potrzebujących –
mówi Bożena Fabia, prezes koziańskiej organizacji charytatywnej.
Tegoroczna akcja potrwa do Wielkiego
Czwartku – 24 marca. Jakie produkty najlepiej zostawiać w koszykach? – Wszystkie
produkty żywnościowe o dłuższym terminie ważności. Mogą to być także środki
chemiczne – odpowiada Bożena Fabia.
– Przed przekazaniem paczek rodzinom,
uzupełniamy je jeszcze o wędliny, które
kupuje nasza organizacja. Pomagają nam
również państwo Kapeccy – dodaje prezes.
Przygotowane paczki trafią do najbardziej
potrzebujących rodzin tuż przed świętami.
Wcześniej, osoby potrzebujące otrzymały
od towarzystwa jabłka. – W styczniu i lutym
rozwieźliśmy ich półtorej tony – uśmiecha
się Bożena Fabia.
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Życzymy Państwu zdrowych, spokojnych,
rodzinnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych refleksją związaną z tym pełnym zadumy,
ale jakże radosnym czasem.

Końcem kwietnia mija termin rocznego
rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.
Podatek dochodowy potrącany z naszych
wynagrodzeń lub dochodów z działalności
gospodarczej w wysokości 37,79 % trafia
do budżetu gminy, którą sami wskażemy
w zeznaniu rocznym, w rubryce miejsce zamieszkania. Jeżeli w zeznaniu podatkowym
wpiszemy Gminę Kozy, to nasze pieniądze
zasilą budżet naszej gminy. Jeżeli ten adres
będzie związany z miejscem pracy lub z innym niż koziańskie zameldowanie, to nasze
pieniądze zasilą budżet innej gminy.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich, którzy mieszkają w Kozach, a pracują
lub są zameldowani gdzie indziej o wskazywanie adresu koziańskiego jako miejsca
zamieszkania. Jest to bardzo ważne dla naszej miejscowości, bo pieniądze z podatków
przeznaczane są na podnoszenie standardu
życia społecznego w naszej gminie, to jest

na modernizację dróg, rozbudowę oświetlenia, budowę odwodnienia ulicznego i kanalizacji sanitarnej, wspieranie działalności
sportowej, kulturalnej czy oświatowej. Wystarczy wpisanie Gminy Kozy w rocznym
zeznaniu podatkowym PIT jako swojego
miejsca zamieszkania.
Zmiana danych w Urzędzie Skarbowym
nie spowoduje obowiązku wymiany dokumentów, a jedynie przyczyni się do rozwoju naszej miejscowości. W przypadku,
gdy rozliczenie roczne zostało już wysłane można złożyć dokument ZAP-3, który
zaktualizuje adres zamieszkania. Właściwy
Urząd Skarbowy dla mieszkańców Gminy
Kozy to II Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej,
ul. gen. St. Maczka 73.
Zadbajmy wszyscy o nasze finanse, im więcej ich będzie, tym lepsza będzie jakość naszego codziennego życia.

Opłaty za śmieci

Urząd Gminy w Kozach przypomina,
iż w dniu 31 marca br. upływa termin
wnoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za miesiące:
styczeń, luty, marzec 2016 r.
(UG)

(R)
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Koziańskie Wiadomości

gmina

Kanalizacja sanitarna

Zbiórka azbestu

Do końca II kwartału powinny zakończyć się prace nad dokumentacją
projektową na budowę kanalizacji sanitarnej. Projektami objęte są dwa
rejony:
1. Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblowice.
2. Kolektor Czerwonka (od północnej granicy gminy do torów PKP)
oraz ulice: Przecznia i Dolna.
Urząd Gminy wyjaśnia, iż zgodnie z procedurą administracyjną na etapie
wydawania przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej decyzji o pozwoleniu na budowę dla powyższych inwestycji wszyscy właściciele prywatnych posesji, którzy wyrazili zgodę na zlokalizowanie głównego kanału
sanitarnego na swojej działce otrzymają informacje o wszczęciu postępowania oraz o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Dotyczy to tylko
działek inwestycyjnych, czyli tych, na których zlokalizowano kolektory
główne. Nie dotyczy właścicieli działek, do których zaprojektowano wyłącznie przyłącza kanalizacyjne do budynków.
Ponadto każdy właściciel prywatnej działki, zakwalifikowanej jako działka
inwestycyjna, otrzyma od Gminy Kozy podpisaną przez wójta umowę dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej na jego posesji. Umowy były spisywane z każdym właścicielem posesji prywatnej działki inwestycyjnej przez
upoważnionego projektanta podczas ustalania trasy kanalizacji w terenie.
Opracowanie ww. dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi
wymogami prawnymi umożliwi Gminie Kozy aplikowanie o środki unijne w nowej perspektywie na lata 2014-2020. Trudno w związku z tym
określić precyzyjnie termin wykonania kanalizacji sanitarnej w tych rejonach. Gmina będzie czynić starania, aby rozbudowywać sieć kanalizacyjną w możliwie najbliższym czasie. Wszelkie informacje na ten temat będą
na bieżąco dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Koziańskich Wiadomościach.

Wiosną, podobnie jak w latach poprzednich, Gmina Kozy zleci zbiórkę
odpadów zawierających azbest od mieszkańców. W tegorocznym budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 22 tys. zł.
Aby wziąć udział w bezpłatnej zbiórce należy uprzednio złożyć w Urzędzie Gminy Kozy stosowny wniosek. Zgodnie z przyjętym w 2014 r. Regulaminem realizacji zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Kozy” odpady azbestowe odbierane są wg kolejności składania
wniosków. Kto złożył wniosek i zakwalifikował się w danym roku do
odbioru odpadów, a nie ma ich przygotowanych (np. nie są zdemontowane), przechodzi na koniec kolejki. Obecnie na liście oczekujących na
zbiórkę znajduje się 80 adresów.
Z przeprowadzonej w 2014 r. inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest wynikało, że na trenie Gminy znajduje się ok. 280 ton wyrobów. Jednak mimo corocznie przeprowadzanych akcji do unieszkodliwienia w dalszym ciągu pozostaje ok. 300 ton odpadów azbestowych. Powodem wzrostu są cały czas ujawniane nowe punkty,
w których znajduje się azbest.
Przyjęty przez Radę Ministrów w 2002 r. „Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032” zakłada unieszkodliwienie wyrobów azbestowych do 2032 roku. Gmina Kozy założyła, że w przeciągu najbliższych
trzech lat uda się zebrać i przekazać do unieszkodliwienia całość wyrobów
azbestowych, które znajdują się na terenie Kóz.
Prosimy właścicieli nieruchomości, którzy do tej pory nie złożyli w Urzędzie Gminy stosownego wniosku, a są zainteresowani bezpłatnym unieszkodliwieniem azbestu, aby składali dokumenty bezpośrednio w Urzędzie
Gminy Kozy, pokój nr 2. Formularze dostępne są również na stronie internetowej: bip.kozy.pl, w zakładce „Gospodarka odpadami – Azbest”.

(UG)

(UG)

Oznakowanie
budynków
Wójt Gminy Kozy informuje, że właściciele
nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dziennik Ustaw rok
2015 poz. 520 ze zm.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu
skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dziennik
Ustaw rok 2015 poz. 1094 ze zm.).
Przypomnienie o właściwym oznakowaniu
budynku ma na celu uporządkowanie przestrzeni, w której poruszają się mieszkańcy oraz
instytucje takie jak: straż pożarna, pogotowie,
policja, urząd pocztowy, firmy kurierskie, służby techniczne oraz firmy odbierające śmieci.
W naszej Gminie są budynki, na których nie
ma numerów, są niewidoczne lub nieczytelne.
W takiej sytuacji straż pożarna lub pogotowie
Nr 3 - marzec 2016

mogą mieć problem z szybkim zlokalizowaniem miejsca, w którym potrzebna jest ich
pomoc. W chwili zagrożenia życia, każda minuta przeznaczona na poszukiwanie właściwego domu, może kogoś kosztować utratę
życia lub zdrowia.
Należy również zauważyć, że samo umieszczenie na budynku ozdobnego numeru nie
wystarczy. Gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej posesji, tabliczkę z numerem

należy umieścić nie tylko na nim, ale także na
ogrodzeniu.
Apelujemy o weryfikację oznakowania swojego budynku, celem ochrony i poprawy jakości
życia w naszej Gminie.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do czytelnego oznaczania swoich posesji.
Wspólnie zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

zespołu urbanistycznego.

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowa-

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głę-

nych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji

bi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem

gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami

porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki

Kodeks Wykroczeń

z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administrato-

otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

rem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz nu-

dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim

meru porządkowego zamieszcza się również na-

miejscu albo utrzymania w należytym stanie tablicz-

zwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic

ki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą

lub placów albo posiadających ulice lub place bez

ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze

nazw - nazwę miejscowości.

grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego,

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obo-

w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek

wiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządko-

umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1,

wym nieruchomości.

nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla,
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Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

Pytania do wójta

foto: Tomasz Bednarski

gmina

Duże zainteresowanie wzbudza program
Rodzina 500 +. Czy Gmina jest już do niego przygotowana?
Rodzina 500 plus oficjalnie wystartuje od
pierwszego kwietnia bieżącego roku. W naszej
gminie zadania określone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać począwszy od 1 kwietnia
br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.
Jeżeli wniosek o przyznanie świadczenia zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj.
od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.
Wniosek o przyznanie pieniędzy z programu
Rodzina 500+ trzeba będzie składać raz w roku.
Te rodziny, które będą ubiegać się o przyznanie
świadczenia już na pierwsze dziecko, do wniosku
będą miały obowiązek dołączyć zaświadczenie
o dochodach.

Do Rodziny 500+ będzie można dołączyć
w dowolnym momencie, jednak wyrównanie
otrzymają tylko te osoby, które w ciągu 3 miesięcy od startu zawnioskują o objęcie ich świadczeniem.
W listopadzie ubiegłego roku Rada Gminy Kozy przyjęła uchwałę w sprawie przyznawania naszym mieszkańcom nagród za
osiągnięcia sportowe. Czy takie nagrody
zostały już przyznane?
Tak, nasi najlepsi sportowcy otrzymali je podczas sesji Rady Gminy, 17 marca. Ta uchwała stwarza szansę nagradzania finansowego
mieszkańców, którzy osiągając dobre wyniki
w różnych dyscyplinach sportowych promują
naszą miejscowość w Polsce i poza jej granicami. W tym roku wpłynęło 18 wniosków
o przyznanie nagród. Powołana przeze mnie
23 lutego 2016 r. komisja wyłoniła najlepszych
sportowców, którzy mogą pochwalić się dobrymi wynikami sportowymi w ubiegłym roku.
Największą grupę nagrodzonych stanowią zawodnicy dyscypliny „wyciskanie sztangi leżąc”,

Informacje dotyczące
realizacji programu „Rodzina
500+” w gminie Kozy
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie
program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie
wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc
na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto
(w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze
lub jedyne dziecko.
W Gminie Kozy wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście

są to: Anna Paluszik, Janusz Witkowski, Wiesław Wróbel, Tomasz Witkowski, Grzegorz
Drewniany, Konrad Majocha. W pływaniu
nagrodzono 3 zawodników: Oskara Blachurę,
Patryka Blachurę, Marcina Malarza. Dwie nagrody w Radioorientacji Sportowej przyznano
Martynie i Mateuszowi Sporyszom. Kolejne
nagrody otrzymali: Justyna Konior – lekkoatletyka, Kacper Konior – kombinacja norweska,
Karolina Kożdoń – piłka nożna (futsal), Marcin Helwig – trójbój siłowy. Pragnę serdecznie
pogratulować wszystkim nagrodzonym i życzyć dalszych sukcesów.
W tym roku po raz drugi gmina ogłosiła konkurs na kartkę świąteczną. Jakie są efekty?
Grudniowy konkurs na Bożonarodzeniową
Kartkę Świąteczną promującą gminę Kozy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci
i młodzieży naszych szkół i dlatego postanowiliśmy kontynuować tę inicjatywę. Tym razem
ogłosiliśmy konkurs na Wielkanocną Kartkę
Świąteczną promującą naszą gminę. Prace
można było nadsyłać do 1 marca br. Wpłynęło 61 kartek, głównie ze szkół podstawowych.
Wszystkie prace dzieci są naprawdę piękne
i twórcze i za to im serdecznie dziękujemy.
Jednakże komisja konkursowa musiała dokonać wyboru. Zwyciężczynią została Natalia
Majewska z klasy I. Na jej kartce umieściliśmy
życzenia świąteczne od samorządu, które rozesłaliśmy do zaprzyjaźnionych gmin oraz instytucji. Dodatkowo wyróżniono też trójkę dzieci, są to: Emilia Kućka, z klasy I, Lila Walczak
z klasy V oraz Aleksander Pietrzyk z klasy IV.
Cała wymieniona czwórka została nagrodzona podczas sesji Rady Gminy Kozy 17 marca
br. Wszystkie prace plastyczne, nadesłane
w ramach konkursu można podziwiać w holu
Urzędu Gminy Kozy. 		
(red)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
przy ul. Szkolnej 1 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet, począwszy od
dnia 1 kwietnia 2016r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj.
od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., to świadczenia
wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone
z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia
w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
(tj. po 1 lipca 2016r.), prawo do świadczenie
zostanie przyznane i wypłacone począwszy od
miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
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Informacje dotyczące programu „Rodzina
500 plus” można uzyskać za pośrednictwem
infolinii, uruchomionych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod numerem: 22 529 06 68, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim pod numerem: 32 207 70 05 oraz
na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach http://gops.kozy.pl.
Informujemy, że w okresie 1-30 kwietnia br.
wnioski przyjmowane będą w godzinach od
7.00 do 17.00.
W kolejnych miesiącach wnioski składać
będzie można w dotychczasowych godzinach pracy ośrodka tj. od poniedziałku do
czwartku od 7.00 do 15.00 oraz w piątki od
7.00 do 16.00.
Koziańskie Wiadomości

edukacja
Czechowic-Dziedzic i Kęt.
Wśród zaproszonych szkół będą: Licea Ogólnokształcące – publiczne i niepubliczne, Szkoły
Techniczne, Szkoły Zawodowe.
Zapraszamy uczniów klas III wraz z rodzicami
oraz uczniów kończących
Gimnazja
w sąsiednich gminach.
Będzie można uzyskać
wiele cennych informacji związanych z kierunkami kształcenia i specjalnościami szkół oraz
zasadami
rekrutacji
w nowym roku szkolUbiegłoroczne targi cieszyły się sporym zaintenym 2016/2017.
resowaniem wśród uczniów.

foto: arch. GIM

W czwartek, 7 kwietnia 2016r. w godzinach
17.00-18.30 w Gimnazjum im. Jana Pawła II po
raz kolejny odbędą się Targi Edukacyjne, podczas których swoją ofertę zaprezentuje ok. 30
szkół ponadgimnazjalnych z Kóz, Bielska-Białej,

Kinowe wyjazdy

DZIEŃ BABCI
I DZIADKA

Harcerze miło spędzili jeden z dni w czasie ferii zimowych, wyjeżdżając do kina
dzięki funduszom pozyskanym z 1% podatku. Na projekcje wybrały się również
dzieci z Domu Dziecka, którym harcerze
z 37 DH zrobili niespodziankę zbierając pieniądze i kupując następnie bilety.
Dzieci były bardzo zadowolone, przekazały harcerzom serdeczne podziękowania. To pokazało koziańskim druhom, że
warto zrobić coś dobrego dla innych, aby
wywołać choć na chwilę czyjś uśmiech.
Już teraz harcerze przygotowują się do lata.
W czasie wakacji 37 DH organizuje obóz
harcerski nad morzem, w dniach od 25
czerwca do 10 lipca, na bazie harcerskiego
Hufca Łagiewniki w Pobierowie. Bliższych
informacji udziela dh. Ala i dh. Beata.

Uczniowie klasy IIa ze SP nr 1 zaprosili
29 stycznia swoich ukochanych dziadków
do „krainy bajek”. Czerwony kapturek,
groźny i śmieszny wilk, miłe krasnoludki rozbawiły dorosłych i przysporzyły im
wielu wzruszeń. Dzieci, które wcieliły
się w bajkowe postaci były najlepszym
prezentem dla swych najbliższych z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Wspólny
poczęstunek był zaś okazją do rozmów,
wspomnień i żartów.
(SP nr 1)

(Marcin Lasek)

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

turzystów oraz wieloetapowy projekt dydaktyczno-wychowawczy Europejski Dzień
Wiosny (prezentacje, dramy, konkursy).
Szkoła podejmuje nieustannie wiele inicjatyw, które służą rozwijaniu tzw. kompetencji miękkich wymaganych przez współczesny dynamiczny rynek pracy.

W piątek, 22 kwietnia, na terenie SP nr 1
(parking obok Centrum Widowiskowo
-Sportowego w Kozach) zorganizowana
zostanie kolejna ZBIÓRKA ELEKTRO
-ŚMIECI. Segregowanym przedmiotom
podlegać będą zużyte i zepsute: baterie,
komputery, lodówki, pralki, telewizory,
radia i inny sprzęt gospodarstwa domowego. Dochód uzyskany ze sprzedaży
zebranych elementów zostanie przekazany na konto Rady Rodziców SP nr 1
i przeznaczony na zakup pomocy i sprzętu sportowego dla uczniów szkoły.

(Alina Nowak)

(SP1)

Ferie licealistów

Nr 3 - marzec 2016

podczas ferii zimowych dzieci spotykały
się na codziennych zbiórkach – czyli Zimowankach, podczas których zdobywały
sprawność „Eskimosa” i różne sprawności
indywidualne. Ważnym elementem tegorocznych Zimowanek był wspólny wyjazd
pociągiem do kina na film pt. „Alvin i wiewiórki”.
(dh pwd. Agata, dh pwd. Beata)

Elektro-śmieci

Marcin Lasek

nauczy się też czegoś więcej: odpowiedzialności, współpracy, zwracania uwagi na potrzeby drugiego człowieka. Prowadzący zajęcia
zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania
defibrylatora dostępnego przy Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach.
Na marzec zaplanowano dwudniowe wielogodzinne warsztaty matematyczne dla ma-

29 lutego to wyjątkowy dzień dla zuchów,
bowiem co cztery lata „Zuch się staje pępkiem świata” – w tym dniu obchodzone są
„Imieniny Zucha”, czyli święto najmłodszych członków Związku Harcerstwa Polskiego. Zuchy z 3 GZ „Wesoła Gromada”
w tym dniu świętowały w „Smerfowej
wiosce”. Spędziły czas na wspólnych konkursach, zabawach, pląsach. Wcześniej

(AJ)

Rozpoczęła się rekrutacja do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach na rok szkolny 2016/2017. Wszystkie niezbędne informacje
znajdują się w zakładce Rekrutacja na stronie internetowej Gimnazjum – www.gimnazjum.kozy.pl Zapraszamy na Dzień Otwarty
Gimnazjum, który odbędzie się 9 kwietnia w godz. 9.00-12.00.			

Szkolne zabawy sportowe
W turnieju gier i zabaw sportowych, który odbył się w „Dwójce” 27 stycznia, zwyciężyli
uczniowie tej szkoły. Rywalizacja toczyła się pomiędzy uczniami klas 2. i 3. obu naszych
podstawówek. To zapewniło awans do turnieju powiatowego i 3 lutego SP nr 2 odniosła
kolejne zwycięstwa w sportowych potyczkach z uczniami ze Szkoły Podstawowej z Porąbki
i Szkoły Podstawowej z Bestwiny. Przed uczniami kolejne wyzwanie, tym razem odsłona
rejonowa turnieju.
(SP nr 2)

Co słychać w Przedszkolu Publicznym?
Rekrutacja
do Dwójki
foto: arch. LIC

Jedną z najlepszych form zdobywania wiedzy
i umiejętności jest uczestnictwo. W programie liceum, dotyczącym zwłaszcza przedmiotów rozszerzonych, zaplanowano wiele
wycieczek dydaktycznych. Uczniowie z klasy
drugiej pojechali podczas ferii do Warszawy na dwa dni, by uczestniczyć w zajęciach
proponowanych przez instytucje naukowe
i kulturalne (warsztaty w Muzeum Narodowym, interaktywne zwiedzanie Sejmu
RP, lekcje w Muzeum Ziemi PAN, spektakl
w Teatrze Muzycznym „Roma”). Odwiedzili też miejsca związane z Patronem Szkoły,
Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, m.in.
Cmentarz na Powązkach. Tam na chwilę
zadumy zatrzymywali się przy grobach wielu
bohaterów znanych z lektur szkolnych i lekcji historii. W niemal każdym miejscu stolicy
historyk, p. Miłosz Zelek, główny organizator wyjazdu, mógł prowadzić lekcje „na
żywo”. Jazda Pendolino, poruszanie się po
Warszawie komunikacją miejską czy pieszo,
to także świetne „warsztaty” dla młodych
ludzi, przyszłych studentów pochodzących
z „prowincji” (wszędzie pokazywano baner
z napisem LO Kozy).
Co roku podczas ferii młodzież uczestniczy
też w Kursie Maltańskim pierwszej pomocy
przedmedycznej. Kolejnych 19 osób zdobędzie po egzaminie stosowne uprawnienia. Ale

Imieniny Zucha

foto: ARC

Targi edukacyjne

edukacja
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Do końca marca trwa rekrutacja dzieci do zerówek i klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 2.
Niezbędne dokumenty są do pobrania w zakładce REKRUTACJA na stronie szkoły.
Szczegółowe informacje w sekretariacie, tel.
33 8 174 216.
(SP nr 2)

Za nami pierwsze dwa miesiące nowego roku
kalendarzowego. W tym czasie w naszym
przedszkolu odbyło się wiele wyjątkowych uroczystości. Początek nowego roku to czas zabaw
karnawałowych. Nasze przedszkolaki w cudownych strojach bawiły się w rytm wesołej muzyki,
uczestniczyły w konkursach i zabawach.
Wyjątkowym wydarzeniem był spektakl teatralny pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”, w którym wystąpili rodzice naszych przedszkolaków
wcielając się w rolę bohaterów baśni. Efekty
okazały się imponujące. Pod wrażeniem były nie
tylko nasze przedszkolaki, ale również zaproszeni goście m.in. dzieci z oddziałów „0” ze SP nr 1
oraz SP nr 2. Spektakl wystawiono dwukrotnie.
7

Tradycyjnie nasze przedszkole odwiedzili aktorzy Teatru Skrzat z Krakowa, którzy zaprezentowali dwie bajki pt. „Dyzio leniuszek” oraz „Zaczarowane źródełko”.
Pełnym wzruszeń wydarzeniem były występy
z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Takie święto to
okazja do wzmocnienia więzi emocjonalnej z rodziną, okazania Babci i Dziadkowi szacunku oraz
wdzięczności za ich miłość. Każda grupa przedszkolaków w pięknych strojach przygotowała
bogaty repertuar wierszy, piosenek i układów
tanecznych. W najbliższym czasie będziemy
wspólnie witać „Panią wiosnę”, uczestniczyć
w grze terenowej i konkursach plastycznych.
(publiczne przedszkole)
Koziańskie Wiadomości

publicystyka

Prawo jazdy a psie odchody

Lubię powtarzać sobie, że nie mam prawa jazdy
nie z lęku przed koniecznością dzielenia uwagi pomiędzy pieszych, znaki, a ruch drogowy,
nie z lenistwa i nie z braku zaufania względem
własnego błędnika, a po prostu z deficytu czasu na kursy i na egzaminy oraz z zamiłowania
do świeżego powietrza i pieszych wędrówek.
Jest w tym sporo prawdy. Nic nie orzeźwia tak
bardzo jak poranny spacer. Stwierdzam to ja,
patologiczna miłośniczka kawy. Przez wiele lat
mieszkałam za granicą i po powrocie codziennie, czy to w drodze do pracy, czy na spacerze
z dziećmi, wspominam dlaczego wróciłam
do Polski. Z tęsknoty do ludzi, którzy mnie
wychowali i do ziemi, na której wyrosłam.
A jest to, trzeba tu zaznaczyć, ziemia wyjątkowa, i to samo tyczy się ludzi. W Wielkiej Brytanii, podczas przechadzek, raził mnie osobliwy
fenomen: psie odchody w foliowym woreczku, targane północnym wiatrem po idealnie
przystrzyżonych trawnikach i dzikich wrzosowiskach. Tamtejsze prawo mówi o tym, aby
odchody umieścić w worku, ale na tabliczkach
informacyjnych nie ma już zdania, które nakazywałoby umieścić worek w koszu. Ktoś uznał
zapewne, że wyrzucenie worka jest oczywistą
konsekwencją posprzątania po ulubieńcu.
Wychodzi na to, że ktoś się przeliczył. Ironia?
Niewątpliwie, i to unaoczniająca się wszędzie:
na chodniku, na skwerkach i w parkach, a nawet
na placach zabaw. Tym organiczno-foliowym
wytworom towarzyszą pałętające się wszędzie
śmieci: plastikowe butelki i opakowania po
przekąskach, i to niestety nie tylko w miastach,
ale także w obrębie terenów wiejskich, a nawet
parków narodowych. Gdy prawie dekadę temu
wyjeżdżałam z Polski na studia, nasze wsie
wciąż były względnie czyste. Z całą pewnością

po polach i łąkach nie walały się opakowania po
hamburgerach, kubki po napojach gazowanych
i odchody w worku! Dziś, z radością stwierdzam,
że sytuacja nadal ma się nie najgorzej. Widocznie
lokalny patriotyzm (który, jak wiadomo, w Kozach jest silny) i dobre wychowanie wciąż robią
swoje. Ale nie spoczywajmy na laurach, nigdy
wszak nie jest tak dobrze, aby nie mogło być

Kącik poezji

Ogień Wielkiej Nocy
Święta Zmartwychwstania Pańskiego
nierozerwalnie związane są z symboliką
zmartwychwstania, czyli budzenia się do
nowego życia. O cykliczności zmian zachodzących w przyrodzie przypomina nam
pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc. Po zimowym letargu następuje ponowne odrodzenie. W kulturze ludowej
– tak bardzo związanej z życiem przyrody
i z porami roku – okres wiosny, a w szczególności Świąt Wielkanocnych przepełniony był różnorodnymi obrzędami mającymi
na celu przyspieszenie wegetacji. W okresie świątecznym do głosu dochodzi także
symbolika dwóch żywiołów: wody i ognia.
Te dwa elementy pojawiają się wyraźnie
w czasie obrzędów Wielkosobotnich. Na
przypomnienie zapomnianych koziańskich
tradycji zasługują zachowania towarzyszące
święceniu ognia w Wielką Sobotę. W liturgii kościelnej formuła rozpalania ogniska
poza świątynią i odbywających się przy nim
obrzędów jest praktykowana do dzisiaj. Zapomnieniu uległ typowo ludowy zwyczaj
przynoszenia na nabożeństwo Wielkosobotnie cienkich prętów leszczynowych
bądź olchowych. Patyki te – pojedynczo
bądź w wiązkach – opalano w święconym
ogniu. Ten zwyczaj praktykowali najczę-

Kobiety, ech kobiety
Siadłem żeby napisać wierszyk o kobietach
O ich urodzie, powabie, wadach i zaletach.
Fachowcem w tej materii nie jestem niestety
Trochę je jednak poznałem i znam ich zalety.
Nie chcąc ich charakterów dogłębnie studiować
Bynajmniej nie zamierzam w piasek głowy chować.
Wyliczę te, które w oczy się rzucają
I wyraźnie splendoru kobietom dodają.
Kobiety bywają zaborcze, zazdrosne
Lodowate latem, gorące na wiosnę
Pyskate i mrukliwe, miłe i pogodne
Leniwe, pracowite, przejedzone, głodne.
Są szczupłe i tęgie, wesołe i smutne
Pociągające, roztrzepane, zołzy i okrutne.
Pamiętające wszystko i zapominalskie
Cnotliwe, bogobojne, są też i puszczalskie.
Nadopiekuńcze, zajadłe, szantażystki, czułe
Wyzwolone emancypantki, znałem i niezgułę
Mściwe, przebaczające, piękne, zaniedbane
Z odwiecznym bólem głowy, tęskniące nad ranem.
Takie, co lubią dopiec, noszące na rękach
Tworzące raj na ziemi albo piekło w mękach
Bezlitosne, plujące jadem niby żmije
I takie, co bez powodu rzucą się na szyję.

lepiej! Tak jak w Wielkiej Brytanii raziły mnie
walające się worki z psimi odchodami, tak w Kozach drażnią mnie psie odchody pozostawione
luzem w obrębie chodników i skwerków. Powinniśmy pokazać Brytyjczykom, że jesteśmy lepsi
i potrafimy dbać o porządek bez napominania
i karania. Uzupełnienie codziennych zakupów
o mały drobiazg, jakim jest wykonana z makulatury papierowa torebka na odchody, nie jest
zapewne dużą uciążliwością. Pamiętając o sprzątaniu po swoich pupilach pokażmy gościom z zagranicy, że mamy nawyki, których mogą się od
nas uczyć. Jeśli ten zwyczaj przyjmie się na dobre,
to połechce pewnie naszą dumę. A to lubimy najbardziej.
(Aleksandra Radlak)

Każda ma jednak w sobie coś, co mnie pociąga
Być może ktoś pomyśli, że ich nie pożądam.
Kobiety mnie fascynują swoim charakterem
Po tym wierszyku dla niejednej znów zostanę zerem.
(Piotr Mleczko)

Od redakcji:
W Kąciku poezji publikujemy tym razem
wiersz pana Piotra Mleczko, który w Kozach
mieszka od urodzenia, a przed kilkoma laty
przygotował kilkanaście wierszy o różnej
tematyce. Niewykluczone, że już niebawem
w Koziańskich Wiadomościach pojawią się
kolejne pozycje tego autora. Równocześnie
zachęcamy wszystkich mieszkańców do
tego, by nadsyłać swoje propozycje do naszej nowej rubryki.

						

• osobą długotrwale bezrobotną, tzn. zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie
Pracy przez okres łącznie co najmniej 12 miesięcy na przestrzeni ostatnich
24 miesięcy lub niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy i pozostającą bez zatrudnienia przez okres co najmniej 24 miesięcy,
• uzależnioną od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
• bezdomną realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
• uzależnioną od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
• chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
• zwolnioną z zakładów karnych, mającą trudności w integracji ze środowiskiem,
• uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów pomocy społecznej,
• niepełnosprawną, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- 6 jaj
- ¾ szklanki cu
kru
- dwie szklank
i mąki
tortowej
- ½ szklanki mą
ki ziemniaczanej
- 1 łyżeczka pr
oszku do
pieczenia
- 1 cukier wanil
iowy
- ¾ szklanki ole
ju
Wykonanie: Ub
ić pianę, nastę
pnie dodać cukie
r. Ubijając do
dać
także cukier
waniliowy, wla
żółtka i wlewa
ć
ć powoli olej
oraz
mąki wymies
zane z prosz
kiem
do pieczenia.
Odłożyć kilka
łyżek suroweg
o ciasta. Re
sztę
połączyć z ka
kao rozpusz
czonym w łyżce
oleju (1-2 łyż
eczki
kakao). Na wy
smarowaną for
mę
(masłem lub
margaryną)
wlać
ciasto jasne
, na górę
dodać
ciasto z kaka
o. Piec około
4550 minut w
temperaturze
170
stopni. Możn
a piec w duże
j formie okrągłej
lub w podłużn
ych
blaszkach.
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Prezentujemy przepisy na
babkę dwukolorową i ciasto orzechowo-jabłkowe
według Koła Gospodyń
Wiejskich z Kóz.

Ciasto orzechowo-jabłkowe
- 8 jabłek
- ¾ szklanki cukru
- łyżeczka sody oczyszczonej
- łyżeczka proszku do
pieczenia
- 2 szklanki mąki
- 3-5 łyżek oleju
- 3 jaja
- szklanka rozwałkowanych
orzechów
- szklanka bakalii (rodzynki,
żurawina, śliwki suszone,
morele (najlepiej pokroić))
- łyżeczka cynamonu
Wykonanie: Jabłka obrać i pokroić w kostkę, zasypać cukrem
i dodać cynamon. Odstawiamy
na 30-60 minut. Do jabłek dodajemy olej, żółtka, mąkę wymieszaną z sodą i proszkiem
i ubite na sztywno białka. Dodajemy także orzechy i pozostałe
bakalie. Piec około 45 minut
w temperaturze 160 stopni, na
prostokątnej blaszce.

foto: arch. GBP

tel. 695-284-433
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Oferujemy:
• zatrudnienie w ramach programu socjalnego z wynagrodzeniem
• 780 zł na rękę + premia do 50% w tym opłacone składki ubezpieczeniowe,
emerytalne i zdrowotne.
• wsparcie doradcze,
• praktyczną naukę zawodu.
Kontakt : od poniedziałku do piątku „CIS” Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13,
tel. 695-284-433

(Bartłomiej Jurzak)

Babka dwukolo

Wkrótce przeżywać będziemy Święta Wielkanocne, z którymi wiąże się
cała masa obrzędów i zwyczajów. Wielkanoc, obchodzona przed laty
w Kozach, była tematem warsztatów etnograficznych „Kojzka Wielkanoc” w ramach FERII Z BIBLIOTEKĄ. Trójka śmiałków próbowała
zgłębić świat ludowych wierzeń, zachowań i zabaw, które przed laty
towarzyszyły Świętom Zmartwychwstania Pańskiego. Dzieci poznały
obrzędy śmierguśników, obejrzały barwne maski, które kiedyś wykonywano, wysłuchały opowieści o krzyżykach zamieszczanych na rogach
pól, o palmach wielkanocnych i materiałach, z jakich je wykonywano.
Zrozumiały też jaki jest związek tych elementów z przebiegiem wydarzeń zapisanych w Nowym Testamencie. Uczestnicy warsztatów wykonali ilustracje przedstawiające śmierguśników, a inna grupa stworzyła
z papierowych rulonów przestrzennego baranka. 		
(gbp)

Ważne jest tylko, abyś nie pozostawał/a w stosunku pracy oraz nie posiadał/a
prawa do świadczeń:
• zasiłku dla bezrobotnych,
• zasiłku przedemerytalnego,
• świadczenia przedemerytalnego,
• renty strukturalnej,
• renty z tytułu niezdolności do pracy,
• emerytury,
• nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

30 marca 1929 roku. Na pierwszym planie
i po bokach widoczni są chłopcy trzymający
w rękach patyczki.

W zbiorach Izby Historycznej zachowała
się fotografia prezentująca święcenie ognia
przez ks. Franciszka Żaka w Wielką Sobotę

Kojzka Wielkanoc

Reklama
Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” we współpracy z Centrum Integracji Społecznej przy Teatrze Grodzkim w Bielsku-Białej poszukuje osób zamieszkałych
w Kozach i w bliskiej okolicy będących:

ściej młodzi, kilkunastoletni chłopcy oraz
mężczyźni posiadający gospodarstwa rolne.
Tak opalone w obrzędowym ogniu patyki,
w Wielkanoc bądź Poniedziałek Wielkanocny, cięto na krótsze kawałki, z których
wykonywano małe krzyżyki. Jeden dłuższy
kawałek nacinano wzdłuż do połowy i w tak
powstałe nacięcie wsuwano prostopadle
krótszy odcinek przepołowiony na całej
długości. Powstałe w ten sposób krzyżyki
stanowiły zwartą całość, bez dodatkowych
łączących elementów. Krzyżyki wtykano na rogach stajań, czyli pól uprawnych.
Młodzi chłopcy często odwiedzali sąsiednich gospodarzy oferując im, za niewielką
opłatą, umieszczenie w polach krzyżyków.
Wierzono, że wielkosobotni ogień uświęca
również „zanurzone” w nim gałązki, a powstałe z nich krzyżyki, symbolizujące ofiarę
Chrystusa, będą zabezpieczały pola uprawne przed nieurodzajem i klęskami żywiołowymi. Krzyżyki takie umieszczano także na
budynkach mieszkalnych, np. nad drzwiami
wejściowymi, nad oknem bądź na strychu.
Miały strzec wtedy dom przed pożarem.

foto: ze zbiorów IHK

Felieton

święta
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Dzień Kobiet w bibliotece
lory, zminimalizować
wady – przekonywała
prowadząca, która lubi
mówić o sobie personal
shopper (specjalista od
wizerunku).
Podczas
spotkania
wójt gminy Krzysztof
Fiałkowski złożył paniom serdeczne życzenia z okazji ich święta,
a każda z pań została
obdarowana różą.

foto: GBP

Jak być ubraną, a nie przebraną – tego dowiedziały się panie, które przyszły 7 marca na spotkanie ze stylistką, panią Agatą Dominik, autorką książki „Po drugiej stronie lustra”. Świetne
spotkanie – mówiła pani Halina. Jak długo żyję
nie wiedziałam, że bielizna, którą zakładam decyduje o moim wyglądzie i zdrowiu. Pierwszy
raz spojrzałam na siebie z innej perspektywy,
moich ramion a nie bioder, z których nie jestem
zadowolona – dodała.
Jak cię widzą, tak cię piszą – to powiedzenie
było kwintesencją poniedziałkowego wieczoru. Dobrze dobrany strój, odpowiednie kolory,
biżuteria, buty, torebka, makijaż, mogą zatuszować niedoskonałości sylwetki, podkreślić wa-

Semper melior - zawsze lepszy

(gbp)

W piątek, 4 marca w Pałacu Czeczów wójt
gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski wręczył wyróżnienia „Semper melior – zawsze lepszy”,
przyznawane młodzieży do 25 roku życia. W tegorocznej edycji imprezy wyłoniono 17 osób
wykazujących się nieprzeciętną aktywnością
w środowisku lokalnym.
Nominowanych zgłaszały koziańskie instytucje
i stowarzyszenia w trzech kategoriach: „Kultura i sztuka”, „Pasja” oraz „Człowiek”. Każdy
wyróżniony otrzymał imienną statuetkę i list
gratulacyjny. Ponadto wójt gminy Kozy postanowił przyznać dodatkową nagrodę trzem osobom – po jednej z każdej kategorii.
Imprezę uświetnili grą na fortepianie Błażej
Młynarczyk i Krzysztof Lorek – pobierający

naukę u Sebastiana Kasiuby w Domu Kultury
w Kozach.
Poniżej przedstawiamy listę nazwisk osób, które zapewne warto zapamiętać, ponieważ nie raz
jeszcze o nich usłyszymy.
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i dziękujemy im za odwagę bycia coraz lepszym, „zawsze lepszym”.
Wyróżnieni w kategorii „Kultura i sztuka”:
Kacper Jura
Gabriela Mynarska
Nicola Nosal
Paweł Sablik (dodatkowe wyróżnienie)
Wojciech Strączek

Wyróżnieni w kategorii „Człowiek”:
Dominika Bułka (dodatkowe wyróżnienie)
Joanna Honkisz
Tomasz Kinecki
Szymon Polakowski
Liliana Smaza
Damian Sołczykiewicz
Wyróżnieni w kategorii „Pasja”:
Alan Bogusz (dodatkowe wyróżnienie)
Natalia Gajowniczek
Justyna Gibas
Dawid Harat
Julia Puchałka
Klaudia Skoczylas

(spo)

Wszystko o (dla) mężczyźnie
aplauzem żarty płynące ze sceny jednak po
wyjściu pojawiała się refleksja i wielu z widzów płci męskiej gotowych było sypać sobie głowy popiołem. A niech tam, wszystko
dla naszych ukochanych pań – raz można
się pokajać.
W spektaklu wystąpili: Kinga Kąkol, Marta
Kudrys, Renata Kucur, Michalina Wizner,
Wioletta Matula, Grzegorz Czorny, aranżacja muzyczna: Arkadiusz Wiech „Gitarek
Studio”, scenariusz i realizacja: Rafał Cymorek.
(DK)

foto: Andrzej Hałat

W zabawny sposób przedstawiono różne
typy mężczyzn. Za sprawą zgrabnie dobranych piosenek kabaretowych połączonych żartobliwą analizą charakteru kobiety
i mężczyzny wyłoniły się codzienne obrazy
i zachowania mężczyzn. Wyrazistości nadała kreacja aktorska Grzegorza Czornego,
który zaskakująco prawdziwie przedstawiał
charaktery mężczyzn, ich pragnienia, fascynacje i nazwijmy – „drobne skazy” męskiego charakteru. W trakcie samego spektaklu
publiczność przyjmowała z ogromnym

foto: arch. DK

Mężczyzna. Jaki jest? Jakie ma wady, a jakie
zalety? Czy na co dzień jest szarmancki, taktowny i dżentelmeński? Czy na pewno? Jak
jest naprawdę… Na to pytanie starała się odpowiedzieć swoim spektaklem muzycznym
pt. „Wszystko o (dla) mężczyźnie” grupa
wokalna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu, w niedzielę (06.03.)
w Pałacu Czeczów. Spektakl w głównej mierze był adresowany do pań, ale na widowni
pojawili się także panowie… jak się później
okazało ku swojej zgubie.

Nr 3 - marzec 2016
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Piłkarska wiosna młodzieży
Zespoły juniorów, trampkarzy i młodzików
z Kóz rozpoczynają w marcu i kwietniu piłkarskie zmagania w rundzie wiosennej w swoich
kategoriach wiekowych.
Zimowe przygotowania do nowej rundy zainaugurowali 8 stycznia br. juniorzy LKS Orzeł
Kozy. Do końca lutego zespół trenował w hali
Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach, następnie przeniósł się na boisko Orła.
W szlifowaniu formy pomocne okazały się
nie tylko treningi, ale również gry kontrolne,
których młodzi kozianie zaliczyli cztery. Juniorzy rozgrywki wiosenne rozpoczną 23 marca,
domowym meczem z liderującym tabeli Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kadra Orła liczy 22
zawodników, ich celem będzie zagwarantowanie zespołowi utrzymania. To zadanie o tyle realne, że na półmetku kozianie mają 10 punktów
przewagi nad strefą zagrożoną degradacją.
Wiosenny harmonogram ligowy juniorów
Orła przedstawia się następująco:
23 marca – Podbeskidzie Bielsko-Biała (dom,
g. 16:30)
3 kwietnia – GLKS Wilkowice (dom, 11:00)
10 kwietnia – Piast Cieszyn (wyjazd, 12:00)
17 kwietnia – GKS Radziechowy-Wieprz
(dom, 11:00)
23 kwietnia – Koszarawa Żywiec (wyjazd,
12:00)
1 maja – Błyskawica Drogomyśl (dom, 9:00)
7 maja – Pasjonat Dankowice (wyjazd, 12:00)
14 maja – Beskid Skoczów (wyjazd, 12:00)
22 maja – Zapora Wapienica (wyjazd, 12:00)
26 maja – LKS Leśna (dom, 9:00)
29 maja – Góral Żywiec (wyjazd, 11:00)
4 czerwca – Zapora Porąbka (dom, 12:00)
12 czerwca – BKS Stal Bielsko-Biała (wyjazd,
12:00)

Drużyna trampkarzy Gimnazjum Orzeł Kozy,
składająca się z 19 podopiecznych klas sportowych Gimnazjum w Kozach, wiosną występować będzie w III lidze śląskiej podokręgu tyskiego. To następstwo jesiennego zwycięstwa
w lidze okręgowej, prowadzonej przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej i uzyskanego awansu. Piłkarska wiosna to zatem duża niewiadoma, wszak kozianom przyjdzie mierzyć
się z teoretycznie silniejszymi zespołami niż
dotychczas. Zimowe przygotowania trampkarzy objęły między innymi sparing wewnętrzny
zawodników z roczników 2001 i 2002 oraz gry
kontrolne z rówieśnikami Pasjonata Dankowice i Gronia Bujaków.
Kalendarz wiosennych meczów trampkarzy
z Kóz:
3 kwietnia – LKS Łąka (dom, 9:00)
9 kwietnia – Drzewiarz Jasienica (wyjazd, 9:00)
17 kwietnia – Rekord Bielsko-Biała (dom,
9:00)
24 kwietnia – Polonia Łaziska Górne (wyjazd,
9:00)
1 maja – GKS Tychy (dom, 11:00)
7 maja – Zapora Wapienica (wyjazd, 10:00)
14 maja – LKS Łąka (wyjazd, 11:00)
22 maja – Drzewiarz Jasienica (dom, 9:00)
25 maja – Rekord Bielsko-Biała (wyjazd,
18:00)
29 maja – Polonia Łaziska Górne (dom, 9:00)
5 czerwca – GKS Tychy (wyjazd, 10:00)
19 czerwca – Zapora Wapienica (dom, 9:00)

Powiatowy półfinał

Wychowawca olimpijczyków

Reprezentanci SP nr 1 po zwycięstwie w finale gminnym uzyskali awans do Półfinału
Mistrzostw Powiatu w Mini-Piłce Ręcznej
Dziewcząt i Chłopców. Dziewczęta zajęły
w tej rywalizacji trzecie miejsce. Z bardzo
dobrej strony zaprezentowali się chłopcy
z „Jedynki”, pokonując szkołę w Jasienicy i prowadząc przez dłuższą część meczu
z Czańcem, jednak w końcówce musieli
uznać wyższość finalistów Mistrzostw Śląska, zajmując w rozgrywkach drugie miejsce.
(SP 1)

Już od najmłodszych lat Bolesława Klęczka pasjonowały wszelakie sporty zimowe.
Nic dziwnego, że rodowity kozianin został
trenerem i osiągnął tak wiele. To spod jego
skrzydeł aż sześciu zawodników trafiło na
Igrzyska Olimpijskie.
Pasjonat i miłośnik narciarstwa – tak od lat
mówi się o panu Bolesławie. Widać, że narciarstwo ma we krwi. – Pamiętam, że gdy
byliśmy dziećmi mieliśmy z siostrą jedną
nartę. Godzinami zjeżdżaliśmy na niej z pokrytej śniegiem małej górki w naszym ogrodzie – wspomina pan Bolesław, niegdyś
uczeń koziańskiej Szkoły Podstawowej i aktywny członek reaktywowanego w Kozach,
Związku Harcerstwa Polskiego.
Ogromne zamiłowanie do narciarstwa
sprawiło, że po ukończeniu szkoły średniej
w Bielsku został czynnym zawodnikiem
bielskiego „Włókniarza”. Ponad pół wieku
temu ukończył także kurs instruktora wychowania fizycznego, później zaś instruktora i trenera klasy I narciarstwa biegowego.
Gdy w listopadzie 1952 roku został powołany do służby wojskowej, pełnił ją w Wojskowym Klubie Sportowym w Bielsku-Białej
w charakterze instruktora.
Trzy lata później rozpoczął pracę w klubie
sportowym „Włókniarz”, w którym spędził
przeszło 20 lat odnosząc wiele sukcesów.
Wychował wspaniałych narciarzy, którzy
zdobywali liczne tytuły i medale.
Historyczne, złote krążki mistrzostw Polski
dla Bielska-Białej, zdobyli: Anna Pawlusiak
i Henryk Marek, wychowankowie trenera
z Kóz. Poza wspomnianym duetem, olimpijczykami zimowych igrzysk prowadzonymi przez pana Bolesława byli również: Zdzisław Hryniewiecki, Aleksander Klima oraz
małżeństwo Anna i Wiesław Gębalowie.

Akademia tenisa
stołowego
W marcu w Kozach rozpoczęła działalność
szkółka dla młodych zawodników, chętnych do uprawiania tenisa stołowego.
Zajęcia w ramach pingpongowej akademii
odbywają się w każdym tygodniu we wtorki i czwartki, w godzinach 17:00-19:00,
w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach. Jak podkreślają organizatorzy,
zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku
powyżej 8 lat, które trenować będą pod
okiem profesjonalnego instruktora tenisa
stołowego. Zapisów dokonać można telefonicznie (606-324-026) lub przed samymi
treningami.
(R)

Futbolowe potyczki, na szczeblu III ligi wojewódzkiej, toczyć będzie wiosną również drużyna młodzików UKS Dwójka Kozy, której szczegółowy harmonogram podamy w kolejnym
(MA)
numerze.

foto: kross.pl
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W roku olimpijskim najważniejszym celem
jest zebranie, jak największej liczby punktów
i uzyskanie kwalifikacji na igrzyska w Rio de Janeiro. Zawodnikom Kross Racing Team zależy
również na bardzo dobrym zaprezentowaniu
się podczas wyścigów Pucharu Świata oraz mistrzostw świata i Europy w kolarstwie górskim
– takie główne cele zawodowej grupy kolarskiej
nakreślone zostały podczas konferencji prasowej, która odbyła się na Stadionie Narodowym
w Warszawie.
W spotkaniu z dziennikarzami udział wziął
również kozianin Bartłomiej Wawak, który
chętnie opowiadał o swoich nadziejach na poprawę wyników w porównaniu z sezonem poprzednim. Bieżący rok niespełna 23-letni kolarz
12

rozpoczął pozytywnie, zajmując 5. miejsce podczas zawodów „Cyprus Sunshine Cup”. – Plan
był prosty, aby znaleźć się w czołówce każdego
etapu wyścigu. Nie było to oczywiście takie
łatwe zadanie. W każdym razie bardzo pozytywnie odbieram możliwość rywalizacji wśród
najlepszych – stwierdził Wawak.
Kolarz z Kóz formę szlifuje podczas licznych
zgrupowań zagranicznych, tymczasem jego
grupa kolarska – co również jest pozytywną
informacją na wstępie sezonu 2016 – po raz
pierwszy w historii została zakwalifikowana do
prestiżowego grona UCI Elite MTB. Gwarantuje to stały pobyt w światowej czołówce kolarzy górskich.
(R)

foto: Mirosław Łukaszuk

Udany start kolarza
Intensywne przygotowania do nowego sezonu
rozpoczęli po nowym roku kolarze zawodowej
grupy Kross Racing Team, wśród nich również
kozianin Bartłomiej Wawak.

Dobitnie o trenerskim warsztacie Bolesława
Klęczka świadczą liczby. Bo jego podopieczni, w tym również wywodzący się z Kóz,
zdobyli aż 26 tytułów mistrza Polski seniorów, kilkanaście tytułów wicemistrza kraju
oraz mnóstwo czołowych lokat w rywalizacji juniorskiej. – Znaczących osiągnięć
mieliśmy sporo, ale były one pokłosiem
ciężkiej pracy treningowej i świetnej atmosfery w naszym zespole. Dbaliśmy o to, żeby
zawodnicy byli wyszkoleni wszechstronnie
– podkreśla nasz rozmówca.
Wyjątkowo pamiętny w karierze szkoleniowca był sezon 1977/1978. – Oddaliśmy wtedy Zakopanemu tylko jeden medal w seniorach. Pozostałe przypadły nam
– przypomina z uśmiechem utytułowany
trener. Na biegowych trasach czempionatów w Zakopanem i Szklarskiej Porębie dominowali wówczas m.in.: Anna Pawlusiak,
Wiesław Gębala, Jan Pikoń, Tadeusz Górny
i Józef Kawulok.
Osiągnięcia tych zawodników stały się podstawą do przyznania Bolesławowi Klęczkowi miana Trenera Roku województwa
bielskiego i prestiżowej nominacji z tegoż
roku na trenera kadry narodowej kobiet
w biegach narciarskich.
W późniejszych latach kozianin został także szkoleniowcem w sekcji biathlonowej,
w której zajmował się doskonaleniem biegowych umiejętności kadrowiczów.
Wkład pana Bolesława w rozwój polskich
sportów zimowych doceniono, przyznając
mu wiele odznak, w tym m.in. za zasługi dla
ruchu olimpijskiego.
W bieżącym roku 84-latek odebrał w bielskim Starostwie Powiatowym nagrodę za
całokształt działalności sportowej. – To
wszystko bardzo
miłe wyróżnienia.
Ale cieszy mnie
również, że w moje
ślady
trenerskie
poszedł syn Marek, który przejął
jedną z moich pasji
– mówi Bolesław
Klęczek. Poza dyscyplinami zimowymi jest również pasjonatem kajaków
i górskich wypraw.
(Marcin Nikiel)
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Bolesław Klęczek
- rocznik 1932
- instruktor wychowania fizycznego, instruktor i trener klasy I narciarstwa biegowego
- zawodnik i trener w KS „Włókniarz”
Bielsko-Biała
- trener kadry biegaczy Śląskiego Okręgu
Narciarskiego i reprezentacji Polski w narciarstwie biegowym i sekcji biathlonowej
Słynni wychowankowie
trenera Bolesława Klęczka:
Anna Pawlusiak (olimpijka),
Anna Gębala (olimpijka),
Renata Naglik,
Krystyna Olszewska,
Maria Szpak,
Zdzisław Hryniewiecki (olimpijczyk),
Wiesław Gębala (olimpijczyk),
Henryk Marek (olimpijczyk),
Aleksander Klima (olimpijczyk),
Leopold Wawak,
Tadeusz Byrski,
Stefan Zuber,
Kazimierz Zuber,
Czesław Zuber,
Henryk Skoczylas,
Tadeusz Pikoń,
Jan Pikoń,
Tadeusz Górny,
Włodzimierz Waluś,
Ryszard Malarz,
Marek Naglik,
Józef Kawulok,
Janusz Pielesz,
Marek Pielesz,
Zbigniew Gołuch,
Julian Waluś.
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INFORMACJA DLA RODZICÓW O NABORZE DO PRZEDSZKOLA
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice
składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.
2. Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpoczęła się 1 marca 2016 roku.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku jest dostępny w formie papierowej oraz na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
4. Rodzice są zobowiązani do podania danych zgodnie z formularzem wniosku i wyboru według preferencji trzech opcji: tj. przedszkola, oddziału
przedszkolnego w SP Nr 1, oddziału przedszkolnego w SP Nr 2.
5. Rodzice, zanim podejmą decyzję, mogą zapoznać się z ofertą przedszkola i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla dzieci w wieku 3-6 lat (wiek dotyczy całego rocznika), zamieszkałych na terenie Gminy Kozy, które
nie uczęszczają jeszcze do przedszkola, lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola lub oddziału przedszkolnego (dotyczy pięciolatków
i sześciolatków).
7. Rekrutacja odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny
2016/2017:
Harmonogram rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017

L.p.

Data
od dnia

do dnia

14 lutego 2016r.

-

Etap rekrutacji / czynność rodzica

Wnioski
1.

Udostępnienie formularzy wniosków o przyjęcie w formie papierowej lub na stronie internetowej przedszkola / szkoły

I etap postępowania rekrutacyjnego
8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo.
9. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie
o systemie oświaty. Wszystkie kryteria mają taką samą wartość:
Liczba
punktów

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

1

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzglądu na niepełnosprawność

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata

1

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców

1

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

1

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

II etap postępowania rekrutacyjnego
10. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola stosuje się następujące kryteria określone w uchwale Rady Gminy Kozy wraz z
liczbą punktów i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów:
Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Kandydat, którego oboje rodziców pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą
lub pobierają naukę w systemie dziennym

8

Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu lub o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego lub o prowadzeniu pozarolniczej działalności
gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały

2.

Kandydat, którego starsze rodzeństwo kontynuuje edukację w
danym przedszkolu

4

Kopia deklaracji o kontynuowaniu przez starsze rodzeństwo edukacji
przedszkolnej w danym przedszkolu złożona przez rodziców kandydata

3.

Kandydat, którego rodzice zdeklarują korzystanie przez niego z
pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania,
opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej
w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie

2

Oświadczenie rodziców kandydata zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu kandydata w przedszkolu (powyżej 8 godzin)

4.

Kandydat, który wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej
sytuacji rodzinnej i jest objęty pomocą socjalną

1

Oświadczenie rodziców kandydata potwierdzone przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziału przedszkolnego
1.

1 marca 2016r.

31 marca 2016r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

1 kwietnia 2016r.

6 kwietnia 2016r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

3.

20 kwietnia 2016r.

-

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4.

21 kwietnia 2016r.

26 kwietnia 2016r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5.

28 kwietnia 2016r.

-

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza
1.

28 kwietnia 2016r.

6 maja 2016r.

Wystąpienie rodzica kandydata do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

2.

9 maja 2016r.

13 maja 2016r.

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata przez komisję rekrutacyjną

3.

16 maja 2016r.

24 maja 2016r.

Wniesienie przez rodzica kandydata odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły/przedszkola

4.

25 maja 2016r.

31 maja 2016r.

Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez dyrektora szkoły/przedszkola

Postępowanie uzupełniające do przedszkola/oddziału przedszkolnego (przeprowadza się w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym)
1.

1 czerwca 2016r.

-

Podanie do publicznej wiadomości wykazu wolnych miejsc

2.

2 czerwca 2016r.

10 czerwca 2016r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3.

13 czerwca 2016r.

18 czerwca 2016r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

4.

1 lipca 2016r.

-

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5.

5 lipca 2016r.

8 lipca 2016r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

6.

11 lipca 2016r.

-

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza
1.

12 lipca 2016r.

20 lipca 2016r.

Wystąpienie rodzica kandydata do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata

2.

21 lipca 2016r.

27 lipca 2016r.

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata przez komisję rekrutacyjną

3.

28 lipca 2016r.

5 sierpnia 2016r.

Wniesienie przez rodzica kandydata odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły/przedszkola

4.

8 sierpnia 2016r.

12 sierpnia 2016r.

Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez dyrektora szkoły/przedszkola
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11. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych stosuje się następujące kryteria określone w uchwale
Rady Gminy Kozy wraz z liczbą punktów i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów:
Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Kandydat objęty obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, zamieszkały w danym obwodzie szkoły, w której utworzono oddział przedszkolny

16

Oświadczenie rodziców kandydata o miejscu zamieszkania

2.

Kandydat, którego starsze rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w szkole, w której utworzono oddział przedszkolny

8

Oświadczenie rodziców kandydata

3.

Kandydat zamieszkały poza obwodem szkoły, w której utworzono oddział
przedszkolny ale w dogodnej odległości (do 3 km)

4

Oświadczenie rodziców kandydata o miejscu zamieszkania

Informacje dodatkowe
1. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej
kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
2. Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy Kozy składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
3. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u dyrektorów jednostek prowadzących rekrutację.
15

Koziańskie Wiadomości

społeczeństwo

kultura

Ośrodek uśmiechu
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komfortowo, uśmiechać się, cieszyć życiem
i o to dbamy z wielką troską. Poza tym pomagamy rodzicom, którzy przecież i tak opiekują się swoimi pociechami po ich powrocie do
domów – opowiada doktor Ptak.

Skąd się wzięła nazwa Kozy? Jaki związek ma
hejnał z wieży mariackiej z historią naszej miejscowości? Co przedstawiały malowidła w starym kościele w Kozach? Tego wszystkiego dowiedziały się dzieci z Przedszkola Publicznego,
które uczestniczą w zajęciach z cyklu „Dwie
Kozy”. Zajęcia mają charakter interaktywny,
ponieważ w czasie ich trwania wykorzystany
jest tablet do prezentacji materiałów multimedialnych. Mali uczestnicy spotkania poznali

(MA)

Nabór na rok szkolny 2016/2017
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach przeznaczony jest dla:

legendę o najeździe tatarskim i powstaniu wsi
Kozy, do której wprowadzeniem był dźwięk
hejnału mariackiego. Zwieńczeniem zajęć było
poszukiwanie wizerunku kozy, znajdującego
się na wielu eksponatach w Izbie Historycznej. Zajęcia odbywają się w ramach projektu
„Kozie kopyrducki (figle)”, dofinansowanego
przez fundację BGK – program „Na dobry początek!”. Projekt jest realizowany od 1 lutego
do 1 czerwca br.
(gbp)

Mowa dziecka
Jak mówią maluchy? Czy prawidłowo wymawiają głoski, jak układa się język podczas
mówienia, jak rozpoznać ewentualne zaburzenia mowy? O sposobach wspierania rozwoju
mowy dziecka mówiła w bibliotece 24 i 26 lutego logopeda, pani Joanna Kućka. Przekonywała, że prawidłowy rozwój mowy w znacznym
stopniu zależy od dorosłych, ich cierpliwości,
wiedzy na temat stosowania prostych ćwiczeń
żuchwy, gimnastyki buzi i języka. Dzieci już od
najmłodszych lat poznają świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność ta pozwala im wyrażać swoje spostrzeżenia, pragnienia i uczucia.

Czynny jest od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zapewnia:
- edukację szkolną,
- kompleksową rehabilitację,
- terapię pedagogiczną,
- zajęcia hipoterapii i dogoterapii,
- spotkania indywidualne ze specjalistami –
psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem,
czy tyflopedagogiem,
- stałą opiekę pielęgniarsko-lekarską.

Dzięki licznym przykładom,
filmom i prezentacjom uczestnicy mogli w pełni zrozumieć
zagadnienia istotne w rozwoju mowy dziecka. Otrzymali
też ulotki zawierające najważniejsze kwestie poruszane
podczas prelekcji.
Spotkania odbyły się w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację BGK
„Na dobry początek!”.

foto: GBP

- osób z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim od 3 do 25 lat.
- osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi od 7. do 21. roku życia.

(gbp)

Powietrze wokół nas
Czy powietrze można zobaczyć lub dotknąć? Czy ma zapach? Co zrobić, by było
czystsze?
W trakcie zajęć (1 marca) smerfy z Przedszkola Publicznego dzięki przeprowadzonym doświadczeniom rozbudziły swoją
ciekawość oraz zainteresowanie otaczającym je światem. Zrozumiały, jak ważną rolę
w przyrodzie odgrywają drzewa. Poznały
ich budowę oraz liczne funkcje, które pełnią. Wysłuchały opowiadania o pewnym

Szczegółowe informacje o ośrodku i trwającym naborze uzyskać można pod adresem
e-mail: orewkozy@o2.pl, www.orew-kozy.pl,
tel. 606-624-987.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy funkcjonuje w Kozach przy
ul. Nadbrzeżnej 105.

What do you do?
(co robisz?)
Od czterech miesięcy trzy grupy ochotników wytrwale uczą się w bibliotece języka
angielskiego. Poznają gramatykę, słownictwo, szkolą wymowę.
Potrafią już rozmawiać o prostych sytuacjach codziennych, opowiadać o sobie,
a także wyławiać z dłuższych tekstów zawarte w nich opinie.
(gbp)

fabrycznym kominie, który przez długie lata dymił
i szkodził każdemu, a najbardziej dzieciom. Zagrały
również w grę planszową
promującą ochronę środowiska. Zajęcia odbyły
się w ramach projektu
dofinansowanego przez
Fundację BGK „Na dobry
początek!”.
(gbp)

foto: GBP

Pomysł stworzenia nowoczesnego ośrodka
w Kozach, przystosowanego do opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi, narodził się
z inicjatywy doktora Stanisława Ptaka. Od
wielu lat organizował on już na swojej działce w Kozach społeczne przedsięwzięcia dla
dzieci, spośród których szczególnym zainteresowaniem cieszy się doroczny „Dzień
Dziecka w siodle”. Doktor Ptak wielokrotnie podkreślał, że kontakt z dziećmi daje mu
mnóstwo satysfakcji, a tych, które potrzebują
wsparcia nie brakuje. – Radość i uśmiech
na ich twarzach to największa nagroda, jaką
można otrzymać – tłumaczy.
Właśnie po to, by zadbać o uśmiechy dzieci
w ekspresowym tempie nieco ponad jednego roku powstał Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, zlokalizowany
w nowym budynku przy ulicy Nadbrzeżnej
w Kozach. W trakcie obecnego roku szkolnego placówka otacza wszechstronną opieką
dziewięciu podopiecznych. To dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim, bądź też z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ośrodku mogą przede
wszystkim bezpłatnie realizować obowiązek
szkolny, zgodnie z wymogami oświatowymi.
Z myślą o ich rozwoju przygotowano także
wiele innych zajęć. Rehabilitacja pod okiem
fachowców odbywa się w tutejszych, profesjonalnych salach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Z dziećmi spotykają się w każdym tygodniu specjaliści – m.in. psycholog,

logopeda, czy oligofrenopedagog. Mają
zapewnioną także opiekę pielęgniarsko-lekarską na co dzień. – Cieszy każdy nawet
najmniejszy sukces naszych podopiecznych.
Ćwiczymy artykulację, wzbogacamy słownictwo, ale również dbamy o alternatywne
sposoby komunikowania się z otoczeniem
– podkreśla logopeda Joanna Pakulniewicz.
W wyjątkowej placówce dzieci znajdują tak potrzebny
im spokój i wypoczynek. Ośrodek położony jest wszak
z dala od zgiełku
komunikacyjnego,
w otoczeniu przyrody i pięknych krajobrazów. Gdy tylko
pogoda na to pozwala dzieci z opiekunami wychodzą na
spacery, korzystając choćby z zapewnionych
im przez OREW zajęć z zakresu hipoterapii
i dogoterapii. – Przebywanie na świeżym powietrzu, zwłaszcza chwile spędzone z końmi,
dają naszym wychowankom sporo satysfakcji. Często jest tak, że wypytują, kiedy znów
będą mogli uczestniczyć w takich zajęciach.
Bardzo mocno je przeżywają – mówią zgodnie nauczycielki ośrodka.
Ośrodek wraz z nadejściem wiosny zmieni
się w jeszcze większym stopniu. Powstała
tu już grota solna, w której pociechy chętnie
przebywają i słuchają relaksującej muzyki. Doktor Stanisław Ptak myśli natomiast
o stworzeniu w placówce specjalnego miejsca, w którym znajdą się ptaki. Chce także
zainstalować akwarium z rybkami.
Latem podopieczni będą korzystali
z placu zabaw, który
powstanie w obrębie całego kompleksu. Systematycznie
wzbogaca się dzięki
tym działaniom kronika ośrodka, która
umożliwia
trwałe
zachowanie pamięci
o wszystkich wydarzeniach
OREW.
– Nasi podopieczni
powinni czuć się tu

foto: arch. OREW

foto: arch. OREW

Pierwszy w powiecie bielskim Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
dla dzieci niepełnosprawnych funkcjonuje
od tego roku szkolnego w Kozach. To miejsce wyjątkowe, które jego podopieczni szybko polubili. Czas spędzają tu pod fachową
opieką przyjemnie i pożytecznie.

Dwie kozy i hejnał mariacki

Babcina legenda
Opowiadanie dzieciom baśni i bajek było dawniej obowiązkiem i przywilejem najstarszych
domowników, tj. babć i dziadków. Gdy nauka
czytania stała się powszechna, zwyczaj ten
przerodził się w czytanie, rzadziej opowiadanie,
dzieciom bajek. Obecnie, w czasach zabiegania
i pośpiechu, nie zawsze rodzice i dziadkowie
pamiętają o tym obowiązku, stąd pewnie zainteresowanie najmłodszych książkami pozostawia wiele do życzenia. Dzieci jednak zawsze
mogą liczyć na bibliotekę, która kultywuje
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dobre tradycje. We wtorek, 16 lutego, w Izbie
Historycznej maluchy z Przedszkola Publicznego wysłuchały legendy „O dwóch braciach
budowniczych”, czytanej przez jedną z babć.
Choć legenda nie była łatwa, małym słuchaczom bardzo się spodobała. W ramach zajęć
plastycznych dzieci próbowały umieścić pierwsze literki swoich imion na odlewach ceramicznych. Spotkanie odbyło się w ramach projektu
„Kozie kopyrducki (figle)”, współfinansowanego z Fundacji BGK „Na dobry początek”.
(gbp)
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zapowiedzi

kultura

Dom Kultury zaprasza:

Monologi Pawła Sablika

Rozstrzygnięcie konkursu
W niedzielę 20 marca 2016 r. w Pałacu Czeczów w Kozach otwarta zostanie wystawa
prac zgłoszonych do tegorocznego konkursu
na Koziańską Pisankę Wielkanocną. Wystawa
czynna będzie w godz. 10.00-17.00.
O godz. 17.00 nastąpi ogłoszenie wyników
konkursu, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Musical
W sobotę, 2 kwietnia, odbędzie się musical
pt. „My fair Lady” Fredericka Loewe w wykonaniu Czechowickiego Teatru Muzycznego Movimento działającego przy Miejskim
Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19.00 w sali
widowiskowej Domu Kultury w Kozach. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w biurze Domu
Kultury w Kozach.
Akcja musicalu przepełnionego barwnym humorem językowym i sytuacyjnym rozgrywa się
w Londynie w XIX wieku, gdzie językoznawca,
prof. Higgins, zakłada się z przyjacielem, że
przemieni uliczną kwiaciarkę w damę z wyższych sfer. Przypadkowym obiektem półrocznego eksperymentu staje się Eliza Doolittle.

foto: Sabina Piskorek-Oczko

W lutym w Domu Kultury w Kozach odbyły
się warsztaty teatralne dla dorosłych, które poprowadził student 1 roku Wydziału Reżyserii
Dramatu krakowskiej PWST, kozianin – Paweł

Sablik. Grupa niespełna dziesięciu osób podjęła się realizacji scenariusza Pawła, opartego na
zestawieniu głównie współczesnych tekstów
kultury (pochodzących np. z seriali), choć nie
zabrakło też tekstu Czechowa czy Williamsa.
Finalizacją warsztatów była krótka forma teatralna pt. „Monologi”, pokazana w Domu

Młodzi koziańscy wokaliści po raz kolejny
dostarczyli wielu emocji i wzruszeń. Grupa
Wokalna Domu Kultury w Kozach w piątkowy wieczór 12 lutego, zaprosiła najbliższych
do Pałacu Czeczów na „Koncert z akcentem
walentynkowym”. Przy wspaniałym akompaniamencie fortepianowym Jana Nowaka
zaprezentowali utwory o tematyce miłosnej.
Wieczór niebanalnie poprowadzili: Sabina Piskorek-Oczko (autorka scenariusza) oraz Tomasz Kinecki (który również pokazał kunszt
perkusisty). Grupę wokalną przygotowała
Anna Czaplińska-Syjota. Wystąpili: Anna Polańska, Natalia Nitecka, Natalia Kaczmarczyk,
Jagoda Czopek, Marta Kućka, Julia Smoter,
Joanna Budzińska, Zofia Pezda, Anna Pasierbska, Sara Kuc, Karolina Kaczmarczyk, Amelia
Wołoszyn, Jakub Drewnicki, Piotr Pękala,
Bogdan Michnowicz, Maksymilian Naglik
oraz gościnnie Patryk Drewnicki (instrumenty
perkusyjne). Koncert był semestralnym podsumowaniem wokalnej pracy i zabawy z piosenką prowadzonej podczas zajęć emisji głosu
w Domu Kultury w Kozach.
(DK)

Odpowiedzialność

Chóralne występy
W ramach VI Ekumenicznych Spotkań z Pieśnią Wielkopostną „ADORAMUS TE CHRISTE” zaplanowano koncert chórów. Odbędzie się on w sobotę, 19 marca, o godz. 16.00
w Kościele pw. Świętej Rodziny w Małych Kozach. Wstęp wolny.

Tematem
lutowych
spotkań z cyklu POZNAJEMY
SIEBIE
była odpowiedzialność.
Uczestniczyły w nich
dzieci z klas: I a, I e ze
SP nr 1 oraz I b, II b ze
SP nr 2. Maluchy dobrze wiedzą, że wszyscy
mamy obowiązki, z których powinniśmy się jak
najlepiej wywiązywać.
Dla nich najważniejsza

foto: arch. GBP

„Od/cienie” grupy x

I najogólniej mówiąc, to właśnie poszukiwania
charakteryzują malarzy tej grupy.
Na obrazach eksponowanych w przestrzeni Galerii Pałacu Czeczów widoczne są pytania np.
o formę czy o kolor (szczególnie odcienie bieli).
Wystawę można zwiedzać codziennie do końca
kwietnia w godzinach otwarcia Pałacu Czeczów.

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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(spo)

jest nauka, udział w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, odrabianie zadań. Złe przygotowanie do zajęć lekcyjnych, czy też nieodpowiednie zachowanie w szkole i w domu
zawsze ma swoje następstwa. Natomiast rzetelność, punktualność i uprzejmość w przyszłości procentują. Dzieci odpowiedzialności
uczą się też w domu pomagając rodzicom np.
w podlewaniu kwiatów, sprzątaniu zabawek,
karmieniu swoich zwierzątek. W utrwalaniu
nabytej wiedzy zawsze pomagają zabawy,
których w bibliotece nie brakuje.
(gbp)

Idziemy do zoo
Bez wątpienia przebywanie ze zwierzętami
ma wyjątkowo korzystny wpływ na ludzi.
Dla każdego z nas zwierzę może być przyjacielem, lekarzem, czy nawet terapeutą. Ukochany pies, mruczący na kolanach kot, czy
nawet pływające w akwarium rybki, wnoszą
w życie człowieka coś dobrego, ubogacają
je, czynią je piękniejszym i zdrowszym.
O swoich uroczych pupilach i o zabawach
z nimi opowiadały nam 9 lutego wiewiórki
i pszczółki z Przedszkola Publicznego. Jednak w kręgu naszych zainteresowań znala-

zły się nie tylko zwierzątka domowe – one były
jedynie pretekstem do
tego, by wybrać się na
krótką wycieczkę, a to za
sprawą Lulka, który za
pośrednictwem tabletów
oprowadził nas wirtualnie po swoim zoo. Były
też łamigłówki, żarty, zabawy z tęczową chustą
oraz kolorowanki.

foto: arch. GBP

Salon przeszłości

Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza na spotkanie
pt. „Kozy, wysiadać – historia kolei”
z cyklu Salon Przeszłości.
Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia (środa)
o godz. 18.00 w sali koncertowej Pałacu Czeczów. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
W Domu Kultury w Kozach w Galerii Pałacu
Czeczów 11 marca br. otworzona została wystawa malarstwa krakowskiej „grupy x”, którą twoOgłoszenie
Gminna Biblioteka Publiczna informuje, rzą: Danuta Gaweł, Miłosz Horodyski, Anna
że w Wielki Piątek (25 marca) bibliote- Lewińska, Sylwia Lis-Persona, Renata Magda,
Ewelina Pęcak, Magdalena Stano.
ka czynna będzie do godz. 14.00.
Nazwa grupy nawiązuje do matematycznego
Za utrudnienia przepraszamy.
symbolu niewiadomej, a szukanej wartości „x”.
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Kultury dwukrotnie. Pierwszy raz na zamkniętym pokazie, a później – 28 lutego – szerszej
publiczności. Zaprezentowany spektakl diametralnie różnił się od wcześniejszej, pierwszej
jego odsłony. Przestrzeń
sceny, światło, muzyka
i przede wszystkim budowane postaci przedstawiły
zupełnie odmienną od
początkowej interpretację tych samych tekstów,
wskazując na inne zawarte
w nich treści i ukazując tym
samym umowność oraz
względność znaczeń słów.
Całemu zespołowi aktorów-amatorów gratulujemy i dziękujemy. Oby inni ludzie, zainspirowani ich odwagą i chęcią rozwijania swoich pasji
(lub ich odnalezienia), niezależnie od wieku
dali sobie szansę na rozwój twórczy, który ma
moc spełniania marzeń. Zapraszamy więc na
zajęcia do Domu Kultury wszystkich dorosły
ch.
		
(spo)

Walentynkowy akcent

(gbp)
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Kozi Raj

Minister w Kozach
Polacy we władzach monarchii austro-węgierskiej stanowili jeden z silniejszych żywiołów
narodowych. Wynikało to zarówno z ich liczebności, jak i wcześniejszych dążeń wolnościowych. Galicja, będąca częścią monarchii
a zarazem polskim matecznikiem, otrzymała
w 1871 roku własne ministerstwo, dla podkreślenia jej autonomiczności. Początkowo urząd
ten miał się zwać po prostu „polskim”, jednak
ze względu na podobne oczekiwania Czechów
wobec władz, ministerstwo otrzymało nazwę
„do spraw Galicji”. Najdłużej urzędującym
ministrem był Florian Ziemiałkowski (18171900), który funkcję tę sprawował ponad 15 lat.
W maju 1885 roku minister Florian Ziemiałkowski wizytował Białą oraz Żywiec. Przybył
do Bielska pociągiem 13 maja o godz. 8.00. Na
dworcu witali go marszałek powiatu bialskiego
Stanisław Klucki oraz starosta Foedrych. Uroczyste śniadanie spożył w mieszkaniu starosty.
Tego dnia Ziemiałkowski zwiedzał głównie

fabryki. Po południu, około godziny 15.00,
udał się powozem w towarzystwie marszałka
Kluckiego do Kóz na uroczysty obiad i nocleg
w koziańskim pałacu. Na granicy Kóz i Lipnika dostojnego gościa oczekiwali odświętnie
i barwnie ubrani chłopi na koniach. Byli to
koziańscy gospodarze, którzy towarzysząc
powozowi wznosili okrzyki na cześć ministra.
Kolorowy orszak dotarł w okolice ówczesnego
Urzędu Gminnego (obecnie dawnego budynku biblioteki), gdzie przy bramie tryumfalnej
kozianie powitali gościa. Byli wśród nich członkowie rady gminnej z naczelnikiem, a także
uczniowie Szkoły Ludowej z gronem nauczycielskim.
W pałacu na ministra oczekiwali: Herman
Czecz oraz licznie przybyła szlachta z powiatów bialskiego i wadowickiego. Zwieńczeniem
dnia były występy koziańskiej dziatwy szkolnej
w parku, która przy świetle sztucznych ogni zaśpiewała kilka wesołych pieśni.
Po spędzonej w pałacu
nocy, Florian Ziemiałkowski odjechał do Bielska, a towarzyszyli mu ci
sami jeźdźcy odprowadzając ministra na dworzec kolejowy w Bielsku,
skąd udał się na wizytację
do Żywca.
Owe grupy jeźdźców na
koniach, towarzyszące
dostojnym gościom to

*Banderja krakusów przed cesarzem (ilustracja z czasopisma
„Nowości Ilustrowane” z 1908 roku, ze zbiorów Izby Historycznej)

Florian Ziemiałkowski

tzw. banderje (banderje włościańskie, banderje krakusów). Powstawały po roku 1880, czyli
po wizycie cesarza Franciszka Józefa w Galicji.
Prawdopodobnie zwyczaj ten miał swoje korzenie w ludowych obrzędach weselnych, kiedy to konni drużbowie towarzyszyli orszakowi
nowożeńców i jeżdżąc po wsi spraszali gości na
wesele. W Kozach banderje po raz pierwszy zostały odnotowane właśnie w czasie odwiedzin
Floriana Ziemiałkowskiego, ministra ds. Galicji
w 1885 roku.
Ówczesna prasa polska chętnie relacjonowała
tego typu wydarzenia, podkreślając zgodne
współistnienie na galicyjskiej wsi szlachty i prostego ludu.
(Bartłomiej Jurzak)
Materiały źródłowe: relacje prasowe dziennika
„Czas” i tygodnika „Gwiazdka Cieszyńska”.

W 2003 roku w ramach Przeglądu Kabaretów
Paka zwyciężył debiutujący kabaret z Cieszyna (studenci Uniwersytetu Śląskiego: Bartosz
Góra, Bartosz Gajda, Sławek Szczęch, Maciek
Szczęch, Paweł Pindur i Mariusz Kałamaga)
– Łowcy.B. Tuż po sukcesie jeden z kolejnych
występów odbył się w Domu Kultury w Kozach. Fala absurdu i groteski przez kolejne lata
powalała w spazmach śmiechu największych
ponuraków, a szóstka „łowców” weszła do czołówki polskiej sceny kabaretowej.
Historia zatoczyła koło i w lutym tego roku
Łowcy.B (w czteroosobowym składzie – bez
Pawła i Mariusza) ponownie przybyli do
Domu Kultury w Kozach, by przedstawić swój
nowy program i trochę przetestować niektóre

skecze na koziańskiej
publiczności. Ta stanęła na wysokości
zadania przybywając
niezwykle licznie na
występ. Reagując salwami śmiechu oraz
brawami określiła
wartość spektaklu.
Pocieszamy wszystkich nieobecnych
– Łowcy.B obiecali,
że przyjadą do nas
ponownie za rok.
(mm)

foto: Andrzej Hałat

Zaczynali w Kozach

Kabaret Łowcy. B rozbawiał momentami koziańską
publiczność do łez.

