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11 listopada
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wydarzenia

I miejsce - Sylwia Trojak

II miejsce - Justyna Bożek

Kadry wybrane

Od kilku lat konkurs „Kadry z wakacyjnych podróży” pozwala uczestnikom na przypomnienie najciekawszych epizodów z wakacyjnych
wojaży, daje możliwość podzielenia się nimi
z szerszą publicznością. W tegorocznej edycji
konkursu wzięło udział 20. uczestników, któ-

rzy zaprezentowali 55 fotografii. Spośród tych
zdjęć wyłoniono najciekawsze i podczas spotkania 7 października zwycięzcom wręczono
nagrody. Pierwszą była „nagroda publiczności”,
którą otrzymał Kamil Zieleźnik (80 głosów).
Nagrody główne jury przyznało Sylwii Trojak

Misiowy kącik

(I miejsce), Justynie Bożek (II miejsce) oraz
Łukaszowi Królowi (III miejsce).
Fundatorami nagród w konkursie byli: Pizzeria
Herbowa, Dom Kultury w Kozach oraz Koło
PTT Kozy.
(PTT Kozy)

„Otępieni” po premierze

Co drugi czwartek do biblioteki przychodzą mamy ze swymi małymi
pociechami, by razem bawić się w Misiowym Kąciku. Maluszki wykonują wspólnie prace plastyczne, z których drzewko pełne śmiechu i radości oraz parasol chroniący od deszczu zdobią naszą bibliotekę. Podczas
artystycznych zmagań mogą bezkarnie brudzić sobie rączki i odbijać je
na kartonie. Bawią się też piłkami i klockami oraz słuchają wierszyków,
które inspirują je do łączenia dźwięków z obrazami, czy nazywania części ciała. Zapraszamy na kolejne spotkanie, 3 listopada o godz. 11.00.

foto: AS/arch. DK

(gbp)

23 września w sali widowiskowej Domu Kultury rozpoczęło się
huczne wesele, którego gośćmi była widownia przyjęta przez
zespół aktorski Teatru Trzech. Spektakl „Otępieni” w reżyserii
Maksymiliana Nowaka i dramaturgii Pawła Sablika został przygotowany w ramach warsztatów teatralnych dla dorosłych. Był
uwieńczeniem półtoramiesięcznej pracy aktorów. Widowisku,
a raczej weselisku, towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu Natalii Gajowniczek. Wieczór zakończyła projekcja filmu
przedstawiającego etiudy powstałe w ramach warsztatów filmowych prowadzonych przez Michała Harata, któremu towarzyszyła operatorka Balbina Fabia.

foto: arch. GBP

Spektakl po raz drugi odbędzie się 12 listopada (sobota) o godzinie 19.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach.
Wstęp wolny. Zapraszamy.
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(Paweł Sablik)
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wydarzenia

9 litrów krwi

foto: Klub Honorowych Dawców Krwi

To była pożyteczna i szczytna inicjatywa – w taki sposób osoby biorące udział w akcji krwiodawstwa (ale nie tylko) mówiły
o wydarzeniu zorganizowanym przez Klub Honorowych Dawców Krwi w Kozach. Wzięły w nim udział 24 osoby – 20. z nich
mogło oddać krew, zebrano 9 litrów życiodajnego płynu. – Osiągnęliśmy bardzo dobry wynik. Mamy nadzieję, że przyczynimy
się wspólnie do uratowania kolejnych ludzkich istnień. W stosunku do poprzedniej akcji, pojawiły się kolejne cztery osoby,
co niewątpliwie nas cieszy. Najtrudniejszy jest pierwszy raz, ale
warto się przełamać. Ponownie spotkamy się w Kozach na zbiórce w styczniu przyszłego roku – mówią organizatorzy.
(R)

foto: Mateusz Stwora

Budowa przedszkola w Kozach
Budowa przedszkola przy
ulicy Akacjowej w Kozach
idzie „pełną parą”. Korzystne warunki meteorologiczne sprzyjają bielskiej
„przemysłówce” w realizacji inwestycji zgodnie z założonym harmonogramem
robót. Cały wrzesień minął
bez opadów. Dzięki temu
budowa „wychodzi” z ziemi. Zakończono roboty betoniarskie związane z budową zbiornika p.poż. Po
wykonaniu niezbędnych
izolacji zbiornik został już
obsypany ziemią. Robo-

ty związane z budową i izolacją pionową
fundamentów również są na ukończeniu.
Wykonano zasypki ścian fundamentowych.
Z fundamentów wyłaniają się słupy żelbetowe stanowiące podparcie dla stropu nad
parterem.
Wójt Gminy Kozy w uzgodnieniu z kierownictwem budowy zaplanował zamurowanie w fundamentach budynku symbolicznej kapsuły czasu. Dokonają tego dzieci
z przedszkola publicznego, które w dowolnej technice przygotowują materiał do
kapsuły. Można spodziewać się dużej ilości
rysunków, wycinanek, a może nawet rzeźb,
które szczelnie wypełnią kapsułę.
(UG)

Jubileusze małżeńskie 2016
Urząd Gminy w Kozach wraz z Domem Kultury po raz kolejny organizują spotkanie z Jubilatami, którzy w 2016 roku obchodzą małżeńskie jubileusze.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 33 817 42 32.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Jubilatów.

Spotkanie w sali Domu Kultury z Jubilatami świętującymi 20, 25,
30-lecie pożycia małżeńskiego odbędzie się 19 listopada 2016 r.,
natomiast z Jubilatami świętującymi 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65-lecie
pożycia małżeńskiego 26 listopada 2016 r.

(USC)

Spotkanie poprzedzi msza święta w intencji Jubilatów o godz. 16.30
w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach.
Wszyscy Jubilaci, którzy zweryfikowani zostaną na podstawie rejestru mieszkańców Gminy Kozy, otrzymają imienne zaproszenia.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą w terminie do 10 listopada
2016 r. w biurze Domu Kultury w Kozach (I piętro).
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gmina
W trakcie realizacji inwestycji pt. „Przebudowa ul. Beskidzkiej – etap I” stwierdzono liczne przypadki nieprawidłowego korzystania
z kanalizacji sanitarnej, które były przyczyną
kilkakrotnych awarii sieci tj. zatkania kanału.
Stwierdzona niedrożność sieci kanalizacyjnej
spowodowana była wprowadzaniem do kanalizacji niedozwolonych rzeczy takich jak: pampersy, szmaty, kamienie, butelki, popiół. Niezwykle smutnym zjawiskiem jest pojawianie
się w ściekach dużych ilości resztek jedzenia,
w tym także chleba.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o właściwe i rozsądne korzystanie z sytemu
kanalizacji sanitarnej oraz przypominamy, że
do gminnej sieci kanalizacyjnej mogą być odprowadzane wyłącznie ścieki nazywane inaczej
ściekami bytowo-gospodarczymi lub socjalno-bytowymi. Ścieki te związane są bezpośrednio
z życiem człowieka i zawierają odpływy m.in.
z kuchni, łazienki, pralni, ubikacji.
Wobec powyższego zabrania się:
• korzystania z kanalizacji sanitarnej bez zawarcia stosownej umowy,

– można je zagospodarować np. w przydo• wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód
mowych kompostownikach.
deszczowych oraz innych wód i ścieków poNależy pamiętać, że sieć kanalizacyjna jest
chodzenia produkcyjnego,
• wprowadzania do kanalizacji ścieków gospo- stworzona w celu poprawy stanu środowiska
darczych tzn. gnojowicy, odcieków z kiszo- naturalnego i poprawy jakości oraz komfortu
nek, odcieków z przetwórstwa mleka oraz życia mieszkańców gminy. Niewłaściwe korzystanie z sieci kanalizacyjnej powoduje nie tylko
innych ścieków produkcyjnych,
• wprowadzania trucizn, substancji żrących, utrudnienia i problemy techniczne, ale również
odpadów stałych, substancji łatwopalnych wzrost kosztów jej utrzymania.
i wybuchowych, substancji ropopochod(UG)
nych (benzyn,
olejów, itp.),
• wprowadzania
odpadów stałych
takich jak np.:
piasek, żwir, kamienie, popiół,
gruz, szkło, skóry,
szmaty, podpaski, torby foliowe,
puszki, resztki
poubojowe,
• wprowadzania
Przebudowa ulicy Beskidzkiej ujawniła liczne przypadki nieprawidłowego
korzystania z kanalizacji sanitarnej, powodujące blokowanie kanału
resztek jedzenia

XX sesja Rady Gminy Kozy
Podczas obrad XX sesji, 6 października br. podjęto uchwały w sprawie:
1) przyjęcia i ogłoszenia jednolitych tekstów
następujących uchwał:
• Nr XL/276/14 Rady Gminy Kozy z dnia
27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów
i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozy;
• Nr XL/277/14 Rady Gminy Kozy z dnia
27 marca 2014 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych oraz zasad
i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Kozy;
2) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy Kozy – na
mocy niniejszej uchwały z dniem 1 stycznia
2017 r. jednostka organizacyjna gminy, jaką
jest Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola stanie się jednostką obsługującą dla
następujących jednostek organizacyjnych
gminy:
• Placówka Wsparcia Dziennego
• Przedszkole Publiczne
• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego
Nr 10 - październik 2016

• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława
Staszica
• Gimnazjum im. Jana Pawła II
• Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego;
3) Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkola w Kozach – podjęcie niniejszej uchwały miało na celu dostosowanie
obowiązujących przepisów w zakresie realizowanych przez jednostkę obsługującą
zadań;
4) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy – wprowadzono
zmiany w sposobie segregacji odpadów poprzez wydzielenie szkła z frakcji surowcowej;
5) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w projekcie uchwały została określona częstotliwość
odbierania nowej wydzielonej frakcji odpadów – segregacja szkła;
6) udzielenia dotacji spółdzielni socjalnej
„Kino Marzenie” w Kozach – podjęta
uchwała została uzupełniona o zapisy dotyczące udzielania dotacji dla podmiotów
ubiegających się o pomoc de minimis;
4

7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozy na lata 2016-2030;
8) zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała
Budżetowa na 2016 rok Gminy Kozy;
9) emisji obligacji komunalnych Gminy Kozy
– celem emisji obligacji jest uzyskanie środków pieniężnych na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa Przedszkola
Integracyjnego przy ulicy Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
które otrzymało dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Ponadto Rada Gminy Kozy zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych
z uwzględnieniem wyników egzaminów oraz
informacją o realizacji programów stypendialnych, a także informacją na temat realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady
Gminy oraz materiały będące przedmiotem
obrad znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
www.bip.kozy.pl, oraz na tablicy w holu Urzędu Gminy.
(Biuro RG)

foto: MS

Zasady korzystania z kanalizacji sanitarnej

gmina

Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

Pytania do wójta

foto: Mateusz Stwora

Jak przebiega remont ul. Beskidzkiej?
Powoli wyłania się końcowy efekt przebudowy ul. Beskidzkiej na odcinku od ronda
Centrum do skrzyżowania z ulicami Panienki i Słoneczną. Na całej długości remontowanej ulicy zabudowano krawężniki
drogowe i obrzeża betonowe, wykonano
regulacje wszystkich studzienek kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, rozłożono podbudowę drogi. Na wszystkich skrzyżowaniach
ulic bocznych z ul. Beskidzką wzmocniono
konstrukcję oraz zabudowano krawężniki
łącząc w ten sposób ulice z przebudowywaną drogą. Zaawansowane są prace związane

z budową obiektu mostowego przy ul. Zamkowej. Działa już zamontowane nowoczesne oświetlenie ledowe. Powstaje chodnik.
Ostatnim etapem robót będzie układanie
nawierzchni bitumicznych na drodze i wykonanie oznakowania. Ulica powinna być
gotowa w listopadzie.
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych,
na cmentarzu przez kilka miesięcy trwały prace budowlane, jaki był ich zakres?
Zakończono rozbudowę cmentarza komunalnego w Kozach. Powstało blisko 300
miejsc do pochówku tradycyjnego. Inwe-

stycja pozwoli zaspokoić potrzeby w tym
zakresie na około 10 lat. Teren cmentarza
został ogrodzony. Od strony ulicy Cmentarnej jest to kontynuacja ogrodzenia betonowego z przęsłami z elementów metalowych
i okładziną z piaskowca. Od strony ulicy
Topolowej wykonano ogrodzenie systemowe panelowe. Na teren cmentarza prowadzą dwie bramy od strony ulicy Cmentarnej
i Topolowej. Główne alejki cmentarza
o szerokości 2 metrów utwardzono betonowymi płytami chodnikowymi. Umożliwi to wygodne dojście do poszczególnych
kwater. Pomiędzy kwaterami wykonano
ścieżki utwardzone tłuczniem kamiennym
o szerokości 1 metra. Wybudowano kanalizację deszczową oraz instalację drenażu
głębokiego, która odprowadza wody do
chlorowni. Dla potrzeb osób odwiedzających cmentarz przygotowano dwa punkty
poboru wody. Teren cmentarza oświetlony
jest 3 lampami typu parkowego. Wykonano
również nasady roślin ozdobnych. Inwentaryzacja geodezyjna terenu wskaże miejsca,
które nie są „wymiarowe” i nie spełniają
wymogów dla tradycyjnego grobu. Rozważana jest możliwość budowy w takich
miejscach kolumbarium na urny z prochami zmarłych. Taki sposób pochówku
zmarłych jest coraz bardziej popularny.
Mieszkańcy pytają, czy placówka Poczty Polskiej nadal pozostanie w Kozach?
Tak, poczta pozostaje w Kozach. 31 sierpnia br. podpisaliśmy z reprezentantami tej
placówki w Warszawie umowę dzierżawy
pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskiej 9. Pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 135 m² Poczta
Polska dzierżawić będzie od Gminy przez
kolejne 5 lat. Umowa
została zawarta w trybie
bezprzetargowym, za
uprzednią zgodą Rady
Gminy Kozy. Jest już to
kolejna umowa dzierżawy na pomieszczenia
przy ul. Krakowskiej 9,
poprzednia obowiązywała przez 10 lat.
Dziękuję za rozmowę.
(red)

Ułożono już pierwsze warstwy
nawierzchni bitumicznej

W ramach inwestycji powstają nowe chodniki dla pieszych
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edukacja

Tradycyjna wymiana

Grupa 19 uczniów z liceum w Kozach
(7-14 września br.) wzięła udział w wymianie
polsko-niemieckiej z Erftgymnasium w Bergheim. Była to niezwykła okazja, by zobaczyć
od wewnątrz, jak wygląda niemiecka szkoła, zawiązać międzynarodowe przyjaźnie i zwiedzić
część Niemiec. Dzień po dniu w Niemczech
relacjonuje jedna z uczennic.
Około godz. 13.00 nasz samolot wystartował
z Katowic do Düsseldorfu, byśmy o 17.00 po
krótkiej jeździe autokarem mogli już znaleźć
się w Bergheim. Przywitaliśmy naszych niemieckich partnerów i wraz z nimi pojechaliśmy do ich domów. Kolejnego dnia poznawaliśmy to, co najbliższe naszym kolegom, więc
o 7.50 stawiliśmy się na pierwszej lekcji. Szkoła okazała się ogromnym kompleksem budyn-

Niemcy przygotowali dla nas krótkie historie
o zabytkach – oczywiście po angielsku.
W piątek pojechaliśmy do Kolonii. Zwiedziliśmy
ogromną gotycką katedrę, z mnóstwem kolumn
i dwudziestometrowymi witrażami. Następnie
wycieczka po centrum miasta założonego przez
Rzymian – mogliśmy zobaczyć antyczne ruiny,
mozaiki, a nawet fragment rzymskiej drogi. Po
krótkim spacerze nad Renem znaleźliśmy się
w WDR – największej stacji telewizyjnej i radiowej tej części Niemiec. Zobaczyliśmy studia
najpopularniejszych programów i kilka telewizyjnych sztuczek. W części radiowej posłuchaliśmy o powstawaniu dźwięków i nagrywaniu.
Na koniec przeszliśmy jeszcze na drugą stronę
Renu, by móc ze szczytu najwyższego budynku
podziwiać panoramę Kolonii.

ruin zagraliśmy w kilka gier. Jak się okazuje,
wcale nie trzeba mówić w jednym języku, by
razem się bawić.
Niedzielę każdy spędził ze swoją niemiecką rodziną w inny sposób.
Poniedziałek to wycieczka do uroczego
Aachen. Miasteczko-uzdrowisko zwiedziliśmy
bawiąc się w grę uliczną w polsko-niemieckich
zespołach. Podziwialiśmy dom studzienny, kilkadziesiąt miejskich fontann, słynne cukiernie
i trójkątne place. Na koniec jeszcze katedra, zupełnie inna od tej kolońskiej, miejsce koronacji
Karola Wielkiego.
Wtorek, tak naprawdę ostatni dzień naszej
wymiany, spędziliśmy w szkole, by dokładnie
zobaczyć, jak wygląda tam nauka. Po lekcjach
wszyscy wzięliśmy udział w uroczystym pożegnaniu z władzami szkoły, gdzie otrzymaliśmy
od naszych partnerów drobne upominki –
zdjęcia i słodycze.
Wieczorem nauczyciele koordynujący wymianę zaprosili nas na kręgle. Świetnie bawiliśmy
się całą grupą, ucząc Niemców polskich zwrotów. W ramce mały słowniczek, stworzony
przez moją niemiecką partnerkę:
Ich heiße Valentina. - Nazywam się Valentina.
<”Nasiwam sche Valentina.”>
Ich bin 18 Jahre alt. - Mam osiemnaście lat.
<”Mam oschiennastschie lat.”>
Ich wohne in Bergheim. - Mieszkam w Bergheim.
<”Mieschkam we Bergheim.”>
Ich spreche kein Polnisch. - Nie mówię po polsku.
<”Nie movieu po polsku.”>
Auf Wiedersehen. - Do zobaczenia.
<”Do sobatschenia.”>

foto: arch. LIC

Środa to dzień powrotu. Rankiem pakowanie, wymiana prezentów i pożegnanie
z Beate. Pod szkołą jeszcze kilka słów zamienionych z Valentiną, uściski, łzy. Gdy
wsiadałam do autobusu, pożegnała mnie po
polsku „Do zobaczenia!”.

ków mieszczącym ponad 1000 uczniów (czyli
niewiele, jak nam powiedziano). Po lekcji
spotkaliśmy się z całą grupą przed szkołą, by
pojechać do pobliskiej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Jej wielkość naprawdę
robiła wrażenie – jednak jeszcze bardziej zadziwiał ogrom samych maszyn. W Bergheim
wybraliśmy się na krótki spacer po miasteczku pamiętającym czasy starożytnego Rzymu.
Nr 10 - październik 2016

W sobotę Bonn – dawna stolica RFN, a w niej
Muzeum Historii Niemiec. Pani przewodnik
pokazała nam relacje między Polską a Niemcami. Zobaczyliśmy więc powstający i upadający mur berliński, towary przewożone między
NRD a Polską, wysłuchaliśmy przemówień
Lecha Wałęsy transmitowanych w niemieckiej
telewizji. Następnie udaliśmy się autokarem do
Siebengebirge, gdzie w lesie, wśród rzymskich
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Czym była dla nas wymiana? Ogromnym
wyzwaniem, bo trzeba było się wielokrotnie przełamać – przy locie samolotem, poznawaniu nowych osób. Niesamowitym
przeżyciem, ze względu na te wszystkie
cudowne miejsca, które mogliśmy zobaczyć. Przygodą i odkryciem, że są rzeczy,
dla których granice państw, czy inne języki
nie stanowią żadnych przeszkód. A za rok,
to my będziemy mieli okazją gościć Niemców w naszym domu. Już nie możemy się
doczekać.
(Gabriela Mynarska)

edukacja

Gimbaza – masakra! Po angielsku
Długopole Dolne, mała, urokliwa miejscowość na Dolnym Śląsku, niedaleko
Kłodzka, była miejscem wycieczki klasy
III B. W sumie aż pięć dni, bo uczniowie
– klasa językowa – uczestniczyli w obozie
językowym Euroweek – Szkoła Liderów.
Za szumną nazwą kryła się ostra nauka
angielskiego, ale przez zabawę. Rozmowy
z prowadzącymi zajęcia młodymi osobami
z różnych krajów były ciekawe i inspirujące, uczyły tolerancji. A poznaliśmy między innymi Chinkę, Filipinkę, Etiopczyka,
Turka, Białorusina czy Hinduskę. Wszyscy
okazali się czarującymi ludźmi.
Uczniowie naszej gimbazy, jak z wdziękiem określali gimnazjum wszyscy obecni
w Długopolu obcokrajowcy, wrócili albo
chorzy, albo zakochani (obiekty westchnień stanowili uczniowie i uczennice
drugiej biorącej udział w obozie szkoły),
co właściwie na jedno wychodzi, a jednak
szczęśliwi. Zresztą oto co napisali sami,
chcąc podzielić się swoimi wrażeniami:

najbardziej podobały się luźne rozmowy
z wolontariuszami oraz śmiech kolegi,
który brzmiał jak odpalanie malucha. Poza
tym jestem jedyną osobą w klasie, która
zdobyła na obozie etiopską kawę (wedle
jej dystrybutora, naturalnie Etiopczyka,
najlepszą na świecie).
Łukasz: – Moje wrażenia z wycieczki są
świetne. Podszkoliłem język, poznałem
inne kultury, a także dowiedziałem się, że
ciasnota nie boli, bo mój pokój był 8-osobowy. Jeżeli odwiedzisz to miejsce musisz
koniecznie zajrzeć za obrazy wiszące na
ścianach. Kryje się pod nimi pełno podpi-

sów i numerów telefonów.
Szymon: – Była to jedna z najlepszych
rzeczy, jakich doświadczyłem w życiu. Zostanie w pamięci na całe życie. Wszystko,
czego tam doświadczyłem, było tak niesamowite, że opowiadanie o tym, byłoby jak
zdradzenie zakończenia filmu. Integracja
z klasą i drugą szkołą stały na mistrzowskim poziomie: prace w grupach, gra
w karty, wspólne wygłupy, dyskoteki. Na
myśl o tym robi się teraz smutno, bo to się
już skończyło. Chcę to przeżyć jeszcze raz.
(Wojciech Małysz)

foto: arch. GIM

Krzysztof: – Ogólnie Euroweek jest genialny. Można spotkać wielu świetnych
ludzi, szczególnie wolontariuszy z różnych
krajów, którzy opowiadają o innych kulturach. Oczywiście po angielsku. Po polsku umieli tylko: gimbaza, pomidorowa,
mordo, cicho, masakra, gangster. Mnie

Jeden punkt…

„Królowa Beskidów”

Na swoją pierwszą wycieczkę w tym roku szkolnym SKKT-PTTK Groniczki z SP1
udały się na Babią Górę. W sobotę, 24 września grupa uczniów, rodziców i nauczycieli
zdobyła szczyt Królowej Beskidów (1725 m n.p.m.). Trasa była bardzo wymagająca:
od Przełęczy Krowiarki
przez Sokolicę, Babią
Górę, Przełęcz Brona,
Markowe Szczawiny do
Zawoi Markowej – łącznie ponad 13 kilometrów marszu. Pozostaje
mieć nadzieję, że kolejne wycieczki będą równie udane.
(SP nr 1)

SP2 zdobyła 4. miejsce w Powiatowej Lidze
Lekkoatletycznej, do podium zabrakło jednego punktu. W maju odbędzie się druga
edycja.
Medalistami zostali:
I miejsce:
Samuel Fedorowicz (6a) w biegu na 200 m
II miejsce:
Weronika Więcek (5a) w skoku w dal
III miejsce:
Karolina Przała (6b) w biegu na 60 m
III miejsce:
Szymon Chrobak (5a) w skoku w dal

Literacki sukces
Uczennica klasy 5 b w SP1, Emilia Malarz, została laureatką XXXIV Wojewódzkiego i XX
Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2016
pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Utwór, który zapewnił Emilii miejsce
w gronie zwycięzców nosi tytuł „Warszawska kamienica”. Warto zaznaczyć, że opowiadanie zostało wybrane spośród 1461 prac nadesłanych z całej Polski.
(SP nr 1)
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edukacja

Zielona szkoła w Łebie
cały popisowymi sztuczkami i wywoływały
salwy śmiechu oraz podziw publiczności.
Chwilę grozy wywołało bliskie spotkanie
„oko w oko”, ze strasznym rekinem w Prehistorycznym Oceanarium 3D. Na wyciecz-

foto: SP1

Uczniowie z klas trzecich ze SP1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach z dużą
niecierpliwością wyczekiwali rozpoczęcia
roku szkolnego. Ledwo wybrzmiał pierwszy
szkolny dzwonek, spakowali walizki i plecaki, by 4. września wyjechać
na zieloną szkołę do Łeby. Pod
czujnym okiem wychowawców dzieci spędziły 10 dni nad
morzem, korzystając zarówno
z uroków plażowania, morskich
kąpieli i spacerów brzegiem
morza, jak również z wielu wycieczek edukacyjnych i bliskiego
kontaktu z naturą. Pierwszych
emocji dostarczyła dzieciakom
wycieczka do Łeba Parku, gdzie
oprócz fascynacji naturalnej
wielkości dinozaurami, ekscytujące okazały się zjazdy na pontonowych
zjeżdżalniach wodnych oraz przejażdżka
pojazdami Flinstonów. Z kolei okazją do
zespołowej współpracy było szukanie drogi
i zdobywanie bazy oraz nauka „Kaszubskiego abecadła” w olbrzymim Labiryncie 3D.
W Sea Parku największe zainteresowanie
wzbudziły foki szare i kotiki, które zachwy-

kę do Słowińskiego Parku Narodowego
i na ruchome wydmy uczniowie wyruszyli
ciuchcią na kołach, następnie płynęli statkiem, po spokojnej tafli Jeziora Łebsko.
Ostatni etap, wiodący leśnym szlakiem, pokonali na piechotę. Piękna, słoneczna pogoda dodała uroku piaszczystym wzgórzom,
a dzieci pytały – czy jesteśmy na Saharze?

W Szymbarku uczniowie zwiedzili Dom Sybiraka z łagrem oraz wagon pociągu, którym
wywożeni byli na Sybir polscy wysiedleńcy.
Dzieci z uwagą słuchały o bolesnych i trudnych wydarzeniach historycznych. Szczególne zainteresowanie wzbudziła opowieść
przewodnika o autentycznym bohaterze
z czasów II wojny światowej – niedźwiadku
Wojtku, który pomagał żołnierzom w noszeniu ciężkich skrzyń z amunicją artyleryjską i nigdy nie zdarzyło mu się żadnej
upuścić. Po lekcji historii, o zawrót głowy
przyprawiła niektórych wizyta w „Domu do
góry nogami”.
Gdy wszystkie okoliczne atrakcje zostały
zaliczone, nadszedł czas na złożenie uroczystego ślubowania samemu Neptunowi.
Zaprawieni w bojach chłopcy i dziewczynki z uśmiechami na twarzach poddali się
ostatnim próbom wytrwałości, aby na plaży
dołączyć do grona wiernej świty Neptuna.
Wspólnie spędzony czas na zielonej szkole,
to chwile, które z pewnością długo pozostaną w pamięci. Warto było je przeżyć, bo
była to nauka samodzielności, współżycia
w grupie i tolerancji.
(SP nr 1)

Górska zielona szkoła

Skakali w dal

W pierwszy szkolny poniedziałek uczniowie klasy 3b i 3c SP1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach po raz pierwszy wyjechali na zieloną szkołę
w góry, do Poręby Wielkiej. Dzieci zobaczyły piękno przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego.
Podczas wypoczynku zwiedziły Zakopane. Okazałe Tatry wywarły na nich
duże wrażenie. Wiele radości sprawił im pobyt w Muzeum Przyrodniczym
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uczniowie zwiedzili Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, wybudowane z wdzięczności
za ocalenie życia Janowi Pawłowi II.
Kolejną wyprawą było zwiedzanie Wioski Indiańskiej w Szczyrzycu, w której
słuchali ciekawych opowieści o życiu Indian, a w namiocie-tipi poczuli się jak
prawdziwi Indianie. Zobaczyli też repliki strojów indiańskich i przedmiotów
używanych w codziennym życiu.
W Porębie Wielkiej
najmłodsi zdobyli
Górę Potaczkową
i Chabówkę. Warto
było się natrudzić,
by móc podziwiać
panoramę Gorców.
Z zielonej szkoły
uczniowie wrócili
bardzo zadowoleni
i wypoczęci. Pozostaną wspomnienia
i ciekawe zdjęcia.

W środowe południe, 28 września, sportowcy z SP2 pojechali do Bielan, gdzie 16. uczniów startowało w zawodach skoku w dal. Szkołę reprezentowali:
Jakub Kózka, Maksymilian Witkowski (kl. 3a), Nikola Ropska,
Paulina Handzlik (kl. 3b), Magdalena Okrzos (kl. 3c), Justyna
Strzeżoń (kl. 4b), Weronika Więcek, Piotr Kołodziejczyk, Szymon Chrobak, Miłosz Jurzak, Kacper Piznal (kl. 5a), Kamila
Hrapkowicz (kl. 5b), Wiktoria Puchalska, Samuel Fedorowicz
(kl. 6a), Jakub Habdas, Bartłomiej Polakowski (kl. 6b).
W zawodach wystąpili także uczniowie z Bielan, Łęcka i Tarnowskich Gór. Transport uczniom zapewnił LKS Orzeł Kozy.

(SP nr 1)

Medaliści:
rocznik 2006 i młodsi:
dziewczęta:
I miejsce - Kamila Hrapkowicz
II miejsce - Justyna Strzeżoń
III miejsce - Paulina Handzlik
chłopcy:
III miejsce - Jakub Kózka
rocznik 2005:
dziewczęta:
II miejsce - Weronika Więcek
chłopcy:
I miejsce - Szymon Chrobak
II miejsce - Piotr Kołodziejczyk
(SP nr 2)
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Kozi Raj
Poroże jelenia z napisem „Cisna 1892”
to trofeum myśliwskie, które znajduje się
w zbiorach Izby Historycznej. Dlaczego
Cisna (bieszczadzki kurort) a nie Kozy?
Prawdopodobnie pod koniec lat 80. XIX
wieku Herman Czecz nabył kilka bieszczadzkich wsi: Cisna, Krywe, Dołżyce
(dziś Dołżyca), Lisznia oraz Habkowce.
Obszar ten stanowił etniczne pogranicze
łemkowsko-bojkowskie, zamieszkiwane
przez Rusinów wyznania grekokatolickiego. Ich głównym zajęciem było pasterstwo, rolnictwo oraz drobne rzemiosło.
Przed Czeczem właścicielkami tego obszaru były hrabina Maria Luiza Lippe Biestenfeld-Weissenfeld oraz Joanna Karolina von Carlowitz. Wcześniej dziedzicami
Cisnej był ród Fredrów. Hrabia Jacek Fredro (ojciec komediopisarza Aleksandra)
na początku XIX wieku założył w Cisnej
hutę, wykorzystując miejscowe złoża rudy
darniowej. Herman Czecz kupił Cisną
i okoliczne wioski ze względu na możliwość pozyskiwania nieprzebranych ilości
drewna, głównego skarbu bieszczadzkich
lasów. Aby ułatwić eksploatację tego surowca Herman Czecz wraz ze swym teściem Stanisławem Kluckim postanowili
wybudować nową linię kolejową łączącą Cisną ze stacją w Nowym Łupkowie,
gdzie przebiegała Pierwsza Węgiersko-Galicyjska Kolej Żelazna. Początkowo
planowano budowę kolei o normalnym
torze, jednak rewidująca trasę linii w połowie lipca 1893 roku specjalna komisja
rządowa oraz problemy z wykupem gruntów od chłopów spowodowały, że zdecy-

historia

Cisna
dowano o budowie kolei wąskotorowej
z rozstawem szyn 760 mm.
Dla zrealizowania tego
przedsięwzięcia Czecz
wraz z Kluckim założyli Samorządowe Towarzystwo Akcyjne „Kolej
Lokalna Nowy Łupków
– Cisna”, które miało finansować budowę i późniejszą
eksploatację linii.
30 października 1895 roku
C.K. Ministerstwo Kolei przyznało Hermanowi Czeczowi i Stanisławowi Kluckiemu
koncesję na budowę kolei. Budowę powierzono Albinowi Zazuli
(1862-1931) – wybitnemu inżynierowi
kolejnictwa, późniejszemu pracownikowi
Ministerstwa Komunikacji w II Rzeczpospolitej. Do budowy kamiennych mostów
na trasie kolejki zatrudniono kamieniarzy
sprowadzonych z Włoch. Oprócz samej
linii w przysiółki Cisnej Majdanie wybudowano obiekty stacyjne wraz z budynkami mieszkalnymi dla pracowników.
Pierwszy pociąg na stację w Majdanie
wjechał 22 stycznia 1898 roku. Był to
skład osobowo-towarowy z lokomotywą
Kraus produkcji niemiecko-austriackiej.
Powstanie linii doprowadziło do ożywienia gospodarczego Cisnej. Nie wiadomo
jak długo Cisna należała do Czeczów.
W 1911 roku linię przejęły C.K. Austro-Węgierskie Koleje Państwowe z dyrekcją lwowską i kierownictwem w Nowym
Łupkowie.
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Trofeum myśliwskie z Cisnej
(zbiory Izby Historycznej im.
A. Zubera)

W 1994 roku zaprzestano eksploatacji
kolejki. Po kilku latach zarząd nad linią
przejęła Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki
Leśnej, która utrzymuje „bieszczadzką
ciuchcię”, jako główną atrakcję turystyczną tego regionu. Zwiedzając Bieszczady
warto odwiedzić to miejsce pamiętając,
że jej powstanie zawdzięczamy koziańskiemu dziedzicowi.
(Bartłomiej Jurzak)
Źródła: Dzienniki „Czas” i „Gazeta Narodowa”;
„Sprawozdanie z czynności Departamentu III. Wydziału Krajowego” (1895-1896); strona internetowa: kolejka.bieszczady.pl.

Cisna-Majda – główna stacja
Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej (2016 r.)
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VI Festiwal
Duszonek

Najsmaczniejsze według ponad 100-osobowego jury (!) były
duszonki Państwa Woźniaków (środkowy kociołek na zdjęciu)

Głosowanie na duszonki odbywało się za pomocą nabicia plastikowego
talerzyka na specjalne szpikulce znajdujące się przy każdym z garnków

Nad sprawnym przebiegiem zmagań czuwała przewodnicząca
Rady Gminy Bożena Sadlik, pomysłodawczyni festiwalu

foto: Marek Małecki

Tegoroczny festiwal po raz pierwszy odbył się przy ulicy Podgórskiej.
Nim pod kociołkami pojawiły się płomienie, wspólnie z najmłodszymi
dokonano uroczystego otwarcia doposażonego placu zabaw

Na placu zabaw nie zabrakło dodatkowych atrakcji dla dzieci,
m.in. ogromnych baniek mydlanych

Swoje duszonki przygotował m.in. wójt Krzysztof Fiałkowski

Każdy z uczestników otrzymał od organizatorów upominki
kuchenne

W tegorocznej edycji do rywalizacji „przystąpiło” 9 kociołków

Plac zabaw przy ulicy Podgórskiej wyposażony jest m.in.
w sprzęt do ćwiczeń siłowych
Autorem fotoreportażu jest Mateusz Stwora

foto: Mateusz Stwora

sport

Tradycyjnie najmłodsi wraz z trenerami złożyli kwiaty
i zapalili znicze na grobie Konrada i Patryka

Zespół CSW Kozy (pomarańczowe stroje) w starciu z KS Bestwinka

Zagrali dla uczczenia pamięci
To już czwarty raz, gdy sportowa społeczność
gminy Kozy pamiętała o tragicznie zmarłych
młodych kozianach Konradzie i Patryku, rozgrywając memoriałowe zawody piłkarskie.
Zanim w sobotę 8 października w hali Centrum
Sportowo-Widowiskowego w Kozach rozgorzały futbolowe potyczki, uczestnicy Memoriału Konrada i Patryka udali się na pobliski cmentarz, by odmówić krótką modlitwę w intencji
chłopców, zapalić symbolicznie znicze i złożyć
kwiaty na ich grobie.
Otwarcia dorocznego turnieju dokonali wójt
gminy Krzysztof Fiałkowski, starosta bielski
Andrzej Płonka, komendant policji w Bielsku-

-Białej Dariusz Matusiak, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Kaliński oraz dyrektor
CSW Janusz Barcik, którzy życzyli drużynom
wysokiego poziomu piłkarskiego i rywalizacji
w myśl zasad fair play. Spośród pięciu zespołów
złożonych z zawodników rocznika 2007 – miejscowego CSW Kozy, KS Bestwinka, Zapory
Porąbka, Pasjonata Dankowice i GLKS-u Wilkowice – najlepsi okazali się ci ostatni. Żaki
z Wilkowic w końcowej tabeli Memoriału
z kompletem zwycięstw wyprzedziły na podium ekipy z Dankowic i Bestwinki.
Podczas trwania turnieju przeprowadzono szereg atrakcyjnych konkurencji sportowych dla
młodych piłkarzy. Emocje wśród zawodników,

foto: arch. Wiesława Wróbla

Mistrzostwa z medalowymi łupami

Dwa zagraniczne starty zanotowali siłacze
trenujący na co dzień w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach. Z czempionatów w Serbii i Niemczech powrócili z kilkoma medalami.
W malowniczej miejscowości Kniażevac
w Serbii odbyły się mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc oraz trójboju siłowym federacji GPC. Uczestników, reprezentujących
28 krajów, było aż 660, ale pięciu kozian w tym
gronie zaznaczyło swoją obecność. Wart odNr 10 - październik 2016

notowania jest zwłaszcza wyczyn startującego
wśród weteranów Wiesława Wróbla, który
sięgnął po 16. tytuł mistrza świata. W swoich
kategoriach pozytywne starty zaliczyli także:
junior młodszy Kuba Świerzko, zdobywca
złotego medalu, „srebrny” Janusz Witkowski
oraz Jacek Świerzko, do którego powędrował
krążek koloru brązowego.
Z Serbii siłacze CSW Kozy udali się w składzie
rozszerzonym o Tomasza Witkowskiego, Konrada Majochę i Marcina Helwika do Niemiec.
Tu przeprowadzony został z udziałem 570 zawodników światowy czempionat w federacji
WUAP. Wiesław Wróbel ponownie nie miał
sobie równych, przy okazji ustanowił nowy rekord świata. Podobnie bezkonkurencyjny był
Jakub Świerzko. Na drugim stopniu podium
stawali natomiast: Marcin Helwik, Janusz Witkowski oraz Grzegorz Drewniany z rekordem
świata w wyciskaniu sztangi leżąc. Brąz zgarnął
junior Tomasz Witkowski, a Tomasz Majocha
sklasyfikowany został po kontrowersyjnym
werdykcie tuż za „pudłem”.
– W siłowni naszego CSW były i są talenty
sportowe na miarę mistrzów – cieszy się z występu swoich podopiecznych Wiesław Wróbel.
(M)
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ale i licznie zgromadzonych widzów wzbudził
konkurs podbijania piłki, w którym najlepszy
wynik osiągnął kozianin Krzysztof Maślanka.
Celowano ponadto do małej bramki i rzucano woreczkiem, co sprawdziło zręcznościowe
umiejętności uczestników. Nie zabrakło rozmaitych nagród rzeczowych, które sprawiły
mnóstwo radości obdarowanym zawodnikom.
Najlepszym bramkarzem Memoriału uznano
Norberta Zioło z zespołu z Wilkowic, a zawodnikiem jego kolegę ze zwycięskiej drużyny Patryka Walczaka. Z 8 golami najskuteczniejszym
strzelcem został Kamil Sznajder w barwach
Pasjonata.
(RED)

Lekkoatletyczne
sukcesy
Uczniowie Jedynki brali udział w Powiatowej
Lidze Lekkoatletycznej w Zabrzegu (20.09)
udanie rozpoczynając sezon lekkoatletyczny
2016/2017. Drużyna liczyła 15. zawodników,
którzy rywalizowali w pięciu konkurencjach:
biegu na dystansach: 60 m, 200 m, 400 m,
800 m oraz w skoku w dal. Najlepiej zaprezentowała się czwórka uczniów, zdobywając wysoko punktowane miejsca:
1 miejsce Kordian Nowak - skok w dal - 4.60 m
2 miejsce Wiktoria Koterbicka - bieg na 60 m - 9.46 s.
3 miejsce Kacper Łukasik - bieg na 200 m
4 miejsce Wiktoria Wróbel - bieg na 400 m

(SP nr 1)

Pięć goli
Na obiekcie LKS Orzeł 27 września odbył
się gminny finał mini-piłki nożnej 6-osobowej chłopców z udziałem dwóch koziańskich
placówek. Mecz rozegrano w systemie 2 x 15
minut, a wygrany zespół awansował do półfinału mistrzostw powiatu bielskiego w Czechowicach-Dziedzicach.
SP nr 1 - SP nr 2 4:1 (2:0)
(SP nr 1)

sport

Biegowe kilometry

foto: arch. LKS Orzeł Kozy

Dwa starty na przełomie września i października zanotował reprezentujący LKS Orzeł
Kozy w biegach Józef Koźmiński. Kozianin wystartował 24 września w XIV Mikołowskim Biegu Ulicznym na dystansie 10,5 kilometra. W stawce 240 biegaczy zajął bardzo
dobre 9. miejsce, z czasem nieznacznie ponad 39 minut. W swojej kategorii wiekowej
sklasyfikowany został na najniższym stopniu podium, tym samym odpowiednio przygotowując się do kolejnego ważnego startu. Tym dla zawodnika LKS Orzeł był Silesia
Półmaraton w Katowicach, który odbył się w niedzielę 2 października. Trasę 21 km
biegacz z Kóz pokonał w jedną godzinę, 21 minut i 38 sekund, ustanawiając życiowy
rekord. W klasyfikacji łącznej na 2 tys. startujących biegaczy był 6. Co istotne, nie miał
sobie równych w kategorii mężczyzn między 30. a 39. rokiem życia. 		
(R)

Tuż za podium

Sportowe zmagania

Uczniowie SP 2 w Kozach zostali zaproszeni na bieg sztafetowy organizowany przez bank PKO BP. Na stadionie w Wapienicy (17.09) wystartowało 11 szkół: z Bielska-Białej, Wilkowic, Żywca, Jaworza i Kóz. Na rozgrzewkę uczniowie przebiegli dystans 600 m, był to bieg integracyjny, w którym
wzięli udział wszyscy uczestnicy. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkową
koszulkę, medal, wodę, owoce i bakalie.

Uczniowie dwóch szkół podstawowych w Kozach wystartowali
w zawodach w ramach „Czwartków Lekkoatletycznych”, odnosząc na stadionie w Wapienicy znakomite rezultaty. Spośród
podopiecznych Szkoły Podstawowej nr 2 we wrześniowych
edycjach na podium stawali:

Po biegu integracyjnym dziewczyny wystartowały w sztafecie 12 x 200 m.
Nasze zawodniczki biegły w składzie: Justyna Strzeżoń, Milena Handzlik
i Zuzanna Masiak (kl. 4b), Natalia Gryc (kl. 4a), Paulina Jurzak, Weronika
Więcek (kl. 5a), Aleksandra Skrudlik, Kamila Hrapkowicz (kl. 5b), Julia
Kózka, Klaudia Kierpiec (kl. 6a), Karolina Przała, Kinga Pieczora (kl. 6b)
i rezerwowa Agnieszka Kućka (kl. 6a). Dziewczęta w stawce 11. drużyn zajęły 4. miejsce.
Chłopcy zdobyli 3. miejsce w składzie: Jakub Wykręt, Kacper Borutka (kl.
4b), Radek Reczko, Jakub Jura (kl. 4a), Kacper Piznal, Szymon Chrobak,
Piotr Kołodziejczyk, Szymon Jędrzejas (kl. 5a), Jan Duźniak (kl. 5b), Karol
Holerek, Patryk Niemczyk (kl. 6b), Samuel Fedorowicz (kl. 6a).
Po zsumowaniu czasów drużyn dziewcząt i chłopców nasza ekipa zdobyła
4. miejsce i otrzymała od banku PKO BP czek na sumę 1500 zł, którą przeznaczymy na szkolny sprzęt sportowy.
Wyjazd na zawody busem sfinansowała Rada Rodziców.

(SP2)

Na zakończenie sezonu
Kolarz z Kóz Bartłomiej Wawak zaliczył ostatni start w sezonie.
Częściowo przyniósł on rezultat satysfakcjonujący, częściowo
nieco pechowy. Bartłomiej Wawak na finiszu sezonu stanął na
starcie „Trophy Maja Race” w Jeleniej Górze. Uczestnikom dopisała aura, na trasie licznie stawili się kibice, będąc świadkami
zaciętej rywalizacji. W gronie mężczyzn kolarz z Kóz dotarł na
metę na 6. miejscu i nie do końca był tym faktem usatysfakcjonowany. – Dla mnie to nieco pechowe zakończenie sezonu.
W wyniku upadku zerwał mi się przewód od amortyzatora, co
wpłynęło na dalszą pozycję na mecie. Cieszy mnie jednak to, że
udało mi się złapać jakieś punkty i kolejny raz pościgać w swoim
kraju – napisał kolarz zawodowej grupy Kross Racing Team na
swoim profilu na Facebooku.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justyna Strzeżoń – 2. miejsce w skoku w dal
Magdalena Okrzos – 1. i 3. miejsce w rzucie piłeczką palantową
Kamila Hrapkowicz – 3. miejsce w skoku w dal
Weronika Więcek – 2. i 2. miejsce w skoku w dal, 3. miejsce w biegu na 60 m
Kacper Piznal – 1. miejsce w biegu na 60 m
Piotr Kołodziejczyk – 2. i 3. miejsce w skoku w dal, 3. miejsce
w biegu na 1000 m
Michał Handzlik – 3. miejsce w rzucie piłeczką palantową
Szymon Chrobak – 2. i 3. miejsce w skoku w dal
Samuel Fedorowicz – 3. miejsce w rzucie piłeczką palantową

Medale w różnych konkurencjach lekkoatletycznych przywieźli
także uczniowie startujący w Bielsku-Białej pod szyldem Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kozach:
• Wiktoria Koterbicka – 1. miejsce w biegu na 60 m, 3. miejsce
w skoku wzwyż
• Iga Skoczylas – 3. miejsce w skoku wzwyż
• Kornelia Koczur – 2. miejsce w skoku wzwyż
• Wiktoria Wróbel – 3. miejsce w biegu na 300 m
• Kordian Nowak – 1. i 3. miejsce w biegu na 60 m, 1. miejsce w skoku w dal
• Eryk Drożdż – 1. i 1. miejsce w rzucie piłeczką palantową
• Kacper Matuszczak – 2. i 3. miejsce w skoku wzwyż
• Stanisław Duźniak – 1. i 2. miejsce w biegu na 60 m, 1. i 3. miejsce
w skoku wzwyż
• Nikodem Baścik – 2. miejsce w skoku wzwyż
• Adam Frączek – 2. miejsce w skoku wzwyż
• Dominik Czaderna – 3. miejsce w biegu na 300 m
• Kordian Nowak – 3. miejsce w biegu na 60 m
• Sergiusz Budny – 3. miejsce w skoku wzwyż
• Przemysław Pędzimąż – 3. miejsce w skoku wzwyż
(SP1/SP2/R)

(RED)

13

Koziańskie Wiadomości

dotacje

Rozsądek,
Jesienią sięgnij po dotacje

Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Mieszkasz na terenie gminy objętej Strategią Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice)? Chciałbyś otworzyć nową
firmę, rozwinąć już istniejącą lub interesuje Cię zachowanie dziedzictwa lokalnego lub budowa niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej? LGD Ziemia Bielska ma do przyznania ponad 7 mln zł.
Środki dla mieszkańców naszego obszaru – ale czy tylko?
Z jesiennych naborów wniosków mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, ale chcą ją rozwijać
na naszym terenie.
Na co mogę dostać dofinansowanie?
Podczas jesiennych naborów będziemy przyjmować wnioski na podejmowanie, rozwój działalności gospodarczej, zachowanie dziedzictwa lokalnego (materialnego i niematerialnego), budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Przedsięwzięcia przez nas preferowane
znajdują się na stronie internetowej LGD w zakładce Zakres wsparcia. Co ważne, każdy projekt musi wpisywać się w cele określone w Strategii.
O jakie środki mogę się starać?
Jeśli planujesz założenie firmy to otrzymasz dokładnie 50 tys. zł i wypłacimy to w dwóch ratach. Jeśli twój projekt jest związany z rozwojem firmy lub którymkolwiek z pozostałych wymienionych działań, możesz otrzymać
do 300 tys. zł przy czym nie jest to premia a zwrot poniesionych kosztów (w zależności do którego sektora należysz to zwrot wyniesie od 63,63 % do 95 % kosztów - szczegóły znajdziesz na naszej stronie internetowej).
Czy każdy może uzyskać dofinansowanie? – podstawowe wymogi
Możesz starać się o dotację, jeśli:
a) posiadasz numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
• jak go uzyskać dowiesz się na naszej stronie internetowej.
b) twój projekt nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych,
c) projekt będzie realizowany w nie więcej niż 2 etapach i będzie trwać maksymalnie 2 lata,
d) jeśli planujesz koszty inwestycyjne, to inwestycja musi być realizowana na obszarze objętym Strategią,
a jeśli będziesz realizował go na nieruchomości to musisz być jej właścicielem lub współwłaścicielem albo
posiadać prawo do dysponowania nią na cele określone we wniosku (min. na okres realizacji projektu
oraz okres trwałości)
e) minimalna całkowita wartość twojego projektu wynosi nie mniej niż 50 tys. zł, a jego realizacja nie jest
możliwa bez udziału środków publicznych,
f) jeśli składasz projekt (poza osobami podejmującymi działalność gospodarczą) musisz wykazać, że:
• masz doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, lub
• posiadasz zasoby odpowiednie dla twojego projektu, lub
• masz odpowiednie kwalifikacje lub prowadzisz działalność odpowiednią planowanego projektu
g) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi (poza osobami podejmującymi działalność gospodarczą).
Oprócz wymogów ogólnych należy też spełniać Wymogi specyficzne (np. obowiązek utworzenia miejsca pracy dla podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej). Znajdują się one na www.ziemiabielska.pl
Jak złożyć projekt?
W pierwszej kolejności zapoznaj się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Możesz też skorzystać z naszego bezpłatnego doradztwa i szkoleń. Wniosek można złożyć w drodze naboru wyłącznie w wyznaczonym terminie. Od momentu ogłoszenia naboru wszelkie obowiązujące wymagania
i dokumenty, w tym formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcje, będą dostępne na stronie internetowej wwww.ziemiabielska.pl. Wniosek złożony w LGD podlega trzystopniowej ocenie: wstępnej, zgodności
z PROW 2014-2020 / zgodności z LSR oraz ocenie wg kryteriów wyboru. Po jej zakończeniu tworzona jest
lista rankingowa projektów i Wnioskodawca otrzymuje informację o wybraniu bądź niewybraniu projektu. Od
każdej z trzech ocen możesz wnieść protest w terminie do 7 dni od otrzymania wyników.
Kolejno wnioski przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie również podlega weryfikacji oraz procedurze uzupełnień. Zarząd Województwa ma 3 miesiące od otrzymania dokumentów na wyznaczenie terminu podpisania umowy lub poinformowanie o odmowie przyznania pomocy. Po pozytywnej ocenie wniosku
Zarząd Województwa w ciągu 14 dni zaprasza Cię do swojej siedziby w celu podpisania Umowy na realizację
projektu.
Kiedy mogę złożyć mój wniosek?
Nabory wniosków przewidziane są w terminie 13-26 października 2016 r.
Gdzie znajdę więcej informacji?
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, informacje na temat spotkań oraz dokumenty
związane z naborami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje można
uzyskać w biurze Stowarzyszenia. Zapraszamy do kontaktu!
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Bezpieczeństwo w gminie Kozy i zagrożenia na drodze w okresie jesienno-zimowym
są tematem rozmowy z komisarzem Jackiem Śliwką, komendantem Komisariatu
Policji w Kobiernicach.
Do szeroko rozumianego bezpieczeństwa przywiązujemy coraz większą
wagę, częściej o nim mówimy, przestrzegamy przed zagrożeniami, w wyniku czego świadomość ludzi jest większa. Czy zdaniem Policji rzeczywiście
jest bezpieczniej?
Jacek Śliwka: – Odnosząc się do statystyk,
poziom bezpieczeństwa na terenie gminy
Kozy jest na stałym poziomie. Nasz komisariat odpowiada za bezpieczeństwo w trzech
gminach: w Kozach, Porąbce i Wilamowicach. Ilość przestępstw w Kozach, wymagających naszych interwencji jest porównywalna z pozostałymi gminami. Z 300 spraw
zarejestrowanych w tym roku, 98 związanych było z Państwa miejscowością. Nie ma
w gminie miejsc szczególnie zagrożonych,
w których występowałyby zorganizowane działania o charakterze przestępczym.
W tych miejscach, w których możemy spodziewać się zagrożeń, regularnie pojawiają
się nasze patrole i dzielnicowi. W Kozach
jest więc bezpiecznie.
Jak na co dzień wyglądają działania prewencyjne w naszej gminie?
J.Ś.: – Dwóch dzielnicowych i nasze patrole przez całą dobę dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Patrole dyslokowane
są w trzech wspomnianych gminach, codziennie w terenie znajduje się ich kilka.
W okresie czerwiec-wrzesień pojawiły się
w Kozach dodatkowe patrole ponadnormatywne, zgodnie z porozumieniem
gminy Kozy i Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej. I muszę przyznać, że znacznie
przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa, szybszej reakcji na wezwania i interwencje. Przeprowadziliśmy w ramach tych
działań 39 interwencji w miejscach publicznych oraz 3 interwencje domowe.
Działacie jednak nie tylko prewencyjnie, sprawcy wykroczeń czy wandalizmu nie pozostają bezkarni.
J.Ś.: – Staramy się prowadzić nasze działania sprawnie i profesjonalnie, dążąc do
ukarania sprawców. We wrześniu uszkodzono jeden z elementów oświetleniowo-informacyjnych w parku dworskim. Osoba
nietrzeźwa, z braku rozsądku i złośliwości

bezpieczeństwo

rozwaga i odblaski

foto: Marcin Nikiel

postanowiła zniszczyć mienie publiczne.
Szybko ustaliliśmy sprawcę, który jest znany policjantom, sprawa przekazana została
do sądu. Policjanci reagują na każdy przejaw wandalizmu, a zebrane dowody w tym
przypadku pozwolą wyciągnąć konsekwencje wobec przestępcy.

stać z przejść dla pieszych. Pasy są bowiem
gwarantem naszego bezpieczeństwa, kierowcy mają świadomość, że przy przejściu
dla pieszych należy zwolnić. Osobiście zauważyłem, że na terenie gminy Kozy kultura jazdy w obrębie przejść jest na wysokim
poziomie.

Komisarz Jacek Śliwka podczas rozmowy z Koziańskimi Wiadomościami

Okres jesienno-zimowy to trudny czas
szczególnie dla pieszych. O czym powinniśmy pamiętać poruszając się pieszo po zmroku?
J.Ś.: – Przede wszystkim o elementach odblaskowych. Każdy pieszy powinien je mieć
na sobie, dobrze, że niektóre ubrania mają
je wszyte. Popularne są też opaski, różne
gadżety mocowane przy plecakach, torebkach, na rękawach, nogawkach, itp. Wiele
opasek policja rozdaje w szkołach. Te elementy powodują, że kierowca widzi pieszego ze znacznie większej odległości. Przede
wszystkim powinny o tym pamiętać dzieci,
młodzież szkolna i osoby starsze. Niezwykle istotne jest używanie ich poza obszarem
zabudowanym i w miejscach, w których nie
ma oświetlenia. Pamiętajmy, że jest to też
obowiązek wynikający z przepisów prawa
drogowego.
Jeśli nie ma chodnika i poruszamy się
poboczem, musimy zachować należytą
ostrożność. Kodeks Ruchu Drogowego
wymaga stosowania zasady ograniczonego
zaufania przez wszystkich użytkowników
dróg. Mimo tego, iż pieszy powinien mieć
pierwszeństwo, po zmroku może nie zostać
w porę dostrzeżony przez kierowcę. Dlatego lepiej zejść na bok, poczekać, aż pojazd
nas minie.
Nie wolno również przekraczać jezdni
w niedozwolonych miejscach, należy korzy-

Dodatkowym zagrożeniem dla kierowców są zmrok, przymrozki, gołoledź.
J.Ś.: – Wsiadając do samochodu wiemy,
jaka temperatura jest na zewnątrz. Często
kierowcy w okresie jesiennym mają wrażenie, że na drodze jest sucho i bezpiecznie.
Tymczasem niska temperatura może sprawić, że w niektórych miejscach pojawia się
gołoledź. W okresie jesienno-zimowym
dochodzi do sporej liczby kolizji na drogach, dlatego mówiąc wprost, noga z gazu.
Zmrok oczywiście także utrudnia nam jazdę, musimy być znacznie bardziej skupieni
i dostosować prędkość jazdy do warunków
drogowych.
Bezpieczeństwo to też ochrona przed
używkami. Na co rodzice powinni
zwrócić uwagę dbając o bezpieczeństwo swoich pociech?
J.Ś.: – Często problemy pojawiają się
w okresie gimnazjum. Młodzież buntuje
się, sięga po papierosy, alkohol, dopalacze. Nauczyciele powinni zwracać uwagę
na irracjonalne zachowania takich osób,
a rodzice obserwować wnikliwie swoje pociechy w domu. Częstym sygnałem użycia
dopalaczy lub innych używek jest nadmierne pobudzenie dziecka. Nie powinno być to
bagatelizowane, im szybsza nasza reakcja,
tym większa szansa na podjęcie odpowiednich kroków.
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Z kolei narkotyki mogą działać na organizm
w sposób pobudzający, otępiający lub rozluźniający. Najczęstsze objawy zażycia narkotyków to pojawiające się przygnębienie,
izolowanie się, unikanie kontaktu z rodzicami czy nadmierna agresja. Symptomem
fizycznym są zwężone źrenice, czerwone
białka oczu. Dlatego pamiętajmy, by rozmawiać z dziećmi i zwracać uwagę na ich stan
emocjonalny i fizyczny.
W telewizji często słyszeliśmy o przypadkach oszustw osób starszych, m.in.
na tzw. ”wnuczka”. Czy do podobnych
zdarzeń dochodziło w naszym rejonie?
J.Ś.: – Od kiedy jestem komendantem nie
było takiego zdarzenia w Kozach. Jednak
we wrześniu sprawcy usiłowali oszukać
w ten sposób jedną z osób w miejscowości
ościennej. Narażone są oczywiście osoby
starsze, szczególnie samotne. Pojawiają się
też nowe metody, np. na policjanta. Przestępcy preparują legitymacje policyjne próbując wmówić starszym osobom, że poszukują przestępców i potrzebują pieniędzy.
Oszuści to często osoby psychopatyczne,
o niskim poziomie empatii. Manipulują
drugą osobą, oddziałują na jej emocje, przez
co głównie starsze osoby tracą zdrowy rozsądek, a następnie oszczędności swojego
życia.
Jak zachować się w takiej sytuacji?
J.Ś.: – Jeżeli ktoś podaje się za wnuczka, powinniśmy dopytać o imię i nazwisko. To pytanie często odstrasza oszusta, który rozłącza się nie znając odpowiedzi. Powinniśmy
dopytać o inne dane, gdzie nasz wnuczek
mieszka, w jakim miejscu pracuje obecnie?
Jeśli pojawi się pytanie o oszczędności, najlepiej odpowiedzieć, że musimy sprawdzić
i oddzwonimy. Wtedy oszuści próbują
wmówić, że sprawa jest bardzo pilna, a pomoc niezbędna. Tymczasem musimy być
nieugięci, potwierdzić te informacje u innych krewnych. Jeśli nie możemy tego zrobić, trzeba zgłosić się na komisariat policji.
Często zdarza się, że osoby oszukane dopiero na komisariacie mówią, że głos wnuczka
był inny, zmieniony. Ale bały się zapytać,
czy na pewno ta osoba jest wnuczkiem, potwierdzić dane. Musimy więc wystrzegać się
emocji, nie podejmować szybkich decyzji
i weryfikować rozmówców.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Mateusz Stwora
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Z okazji zbliżających się obchodów święta
zmarłych, w Kąciku poezji prezentujemy
wiersz Marii Furch, napisany w 1982 roku!
Dzień zmarłych

Smutne święto
Wszystkich Świętych,
Dla nas
Żałobą przejętych.
Ja – straciłam Ojca
Ty – straciłeś Matkę,
Ona opłakuje
swych dzieci gromadkę.
Ty już nie masz siostry
Wy nie macie brata,
Och – jakże jest smutna
Bez nich wszystkich chata.
Dziś w to Święto Zmarłych
Stojąc nad grobami,
Wśród płonących zniczy
Pomiędzy kwiatami.
Cóż ci dać możemy
Za Twe ziemskie znoje.
Modlić się gorąco
O zbawienie Twoje.
Będąc na cmentarzu
Uprzytomnij sobie,
Że i Twoje ciało
Spocznie kiedyś w grobie.
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Święto Przodków

Większość polskich rodziców, mieszkających mi”, czyli dziećmi, sam termin wskazuje więc na
za granicą, zastanawia się, w jakim stopniu ich nierozerwalną więź pokoleń. Dziadami nazydzieci będą miały okazję poznać i uszanować wano kiedyś też wędrownych żebraków, którodzimą kulturę. Będąc kiedyś w tej niewy- rzy od zarania dziejów uważani byli za łącznik
godnej sytuacji, wyobrażałam sobie, jak zachę- pomiędzy światem żywych, a martwych. Warto
cam moich chłopców do czytania „Dziadów” pamiętać, że Dziady obchodzono zarówno jew ramach pozaszkolnej edukacji patriotycznej. sienią, jak i wiosną, tuż po Wielkanocy, kiedy
Efekt wyobrażeń był zawsze ten sam. Boleśnie to stanowiły część święta zwanego Radonicą,
zdawałam sobie sprawę z tego, że nawet, jeśli co zaś wskazuje zarówno na „ród”, jak i na „rauda mi się nauczyć dzieci uznania dla polskiej dość”. Dobrze więc, przy okazji święta przodliteratury i, przede wszystkim, polskiej tradycji, ków, po pierwsze czerpać radość z tego, że
to z wnukami będzie ciężej,
a z prawnukami jeszcze gorzej
i, na przestrzeni kilku pokoleń,
nasza „polskość” będzie stopniowo odrywana od korzeni,
aby w końcu zwiędnąć. W krajach europejskich funkcjonują
rzecz jasna zwyczaje i święta
podobne do polskich, nie jest
to jednak to samo, nałożone
są bowiem na płaszczyznę odmiennej tożsamości historycznej, narodowej i kulturowej.
Dzień Wszystkich Świętych Cmentarz w Kozach
oraz Dzień Zaduszny w Wielkiej Brytanii, dla przykładu,
uległy destrukcyjnym wpływom popkultury do należymy do naszego rodu, do naszej rodzitego stopnia, że całkowicie straciły znaczenie ny, a także zastanowić się, co w sobie mamy
oraz swój pierwotny charakter. Wielokrotnie z tych, którzy odeszli, co odziedziczyliśmy po
słyszałam opinię, że Polacy lubią się z okazji nich zarówno pod względem wychowania,
Święta Zmarłych smucić, a „na Zachodzie” jest jak i dosłownie: w genach i co możemy zroono powodem do radości. Pytanie tylko, czy bić, aby – patrząc na nas z góry – radowali się.
owa radość jest w dzisiejszych czasach związa- 1 i 2 listopada to też odpowiedni czas do tego,
na z ciepłą myślą o tych, którzy odeszli, czy ra- aby zastanowić się, co w naszej rzeczywistości
czej z przebierankami w ramach całonocnych jest nie w porządku i jak na jej dzisiejszy stan zaimprez i nadmiernym spożyciem cukru oraz reagowaliby nasi pradziadowie. Czy podobałoalkoholu. W samych przebierankach nie ma by im się to, co stało się z ich ziemią? Jeśli nie, to
nic zdrożnego: to pozostałość starego zwycza- jak możemy to zmienić? Należy im się wszakże
ju, wedle którego dzieci (!) przebierały się za coś od nas, a nie możemy zaoferować nic mazmarłych przodków, lecz również ten aspekt terialnego, poza wieńcem i zniczem, których
został zatracony i na ulicach widuje się wszel- symbolika wychodzi oczywiście daleko poza
kiego rodzaju kostiumy, od bohaterów kreskó- aspekt materialny. Wieniec symbolizuje więzi
wek, przez atrakcyjne policjantki i wampirzyce rodzinne i odradzanie się ducha, myśli bądź
aż do rzeczy zupełnie abstrakcyjnych jak na tradycji przodków w nowych pokoleniach;
przykład… przebranie za baterię prysznicową. jest to wieczny cykl życia, śmierci i odrodzenia,
A przecież w Polsce wcale nie jest tak źle. Dzień widziany zarówno w przyrodzie jak i w słowiańWszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny skiej i chrześcijańskiej obrzędowości. Ogień
w zbiorowej świadomości zlały się w jedno, lecz z kolei, jest symbolem Boga i wiecznej światłokomercjalizacja tego święta nie wyszła daleko ści, która przenika wszystkie istoty i nigdy tak
poza przyzwoitą „ramę” wieńców i zniczy. Świę- naprawdę nie gaśnie. Warto więc pamiętać, że
to Zmarłych jest okazją do spotkania się z rodzi- szeroko rozumiane Święto Zmarłych to w istoną i rozmów o tych, którzy odeszli, a także do cie święto wiecznego życia, nie święto śmierci,
wspólnej zadumy czy modlitwy. Stara nazwa oraz okazja do refleksji, której owoce możemy
zadusznego obrzędu, Dziady, nie jest wszakże pielęgnować w sobie przez cały rok.
(Aleksandra Radlak)
przypadkowa. Nawiązuje do dziedzictwa i jest
związana zarówno z przodkami, jak i z „dziatka16

foto: arch

Kącik poezji

Felieton

kultura

Jesienne owoce

foto: arch GBP

foto: MM

Każda pora roku jest piękna i oczekiwana. Wiedzą o tym maluchy z Przedszkola Publicznego, które
chętnie odwiedzają bibliotekę. Jesień to czas zbiorów i przygotowań do zimy. Zajączki i pszczółki
potrafią wymienić ulubione konfitury, które ich mamy i babcie przygotowują na zimę ze smacznych owoców. Kubusie wiele wiedzą o roli warzyw i owoców w ich prawidłowym rozwoju. Smerfy
umieją rozpoznać owoce za pomocą węchu oraz dotyku. Wszystkie maluchy rozwiązują zagadki,
śpiewają, kolorują wycinanki. Nie brakuje zabaw ruchowych: podskoki, pajacyki i przysiady sprawiają, że dzieci opuszczają bibliotekę zadowolone i uśmiechnięte.
		
(gbp)

„Agnieszka”
w Pałacu Czeczów

Nareszcie wrzesień
Takimi słowami przywitały się panie spotykające się dwa razy w miesiącu na DZIERGANIU
WŚRÓD KSIĄŻEK. Do grona dziergających dołączyły nowe osoby, które przyniosły ze sobą
mnóstwo ciekawych pomysłów. Pozwolą one przetrwać zbliżające się długie jesienne i zimowe wieczory. Jak zawsze było małe co nieco oraz dobry humor. Na kolejne spotkanie zapraszamy 15 listopada.							
(gbp)

Koncert „Agnieszka”, który odbył się w Pałacu Czeczów 24 września poświęcony był
Agnieszce Osieckiej – poetce, autorce
spektakli teatralnych i telewizyjnych, dziennikarce.
Spod jej pióra wyszło wiele znanych przebojów minionych lat, które śpiewali m.in.
Maryla Rodowicz, Seweryn Krajewski, Łucja Prus, Marek Grechuta, Skaldowie.
Wokaliści z Domu Kultury starali się pokazać świat emocji autorki, której twórczość
była odzwierciedleniem jej życia. Wystąpili:
Sara Kuc, Anna Dudziak, Kinga Harat, Joanna Budzińska, Małgorzata Łodziana, Natalia Gajowniczek, Anna Polańska, Sylwia
Drewnicka, Gabriela Pezda, Anna Czaplińska-Syjota, Krzysztof Koczur, Jakub Drewnicki, Przemysław Kozak, Maksymilian Naglik, na fortepianie – Paweł Stępień, światła
– Paweł Sablik. Wieczór poprowadzili: autorka scenariusza – Sabina Piskorek-Oczko
oraz Tomasz Kinecki.

foto: arch GBP

Kolejny koncert „Agnieszka” odbędzie się
16 listopada br. (środa) o godz. 19.00 w Pałacu Czeczów w Kozach. Bezpłatne zaproszenia do odebrania w biurze Domu Kultury w Kozach. Ilość miejsc ograniczona.
(DK)

Biblioteka przystąpiła do dobroczynnej
akcji pt. Marzycielska Poczta. Polega ona
na pisaniu i wysyłaniu tradycyjnych listów
i kartek do ciężko chorych dzieci. Akcja ma
wesprzeć chore dzieci i ich rodziny.
Na zajęciach integracyjnych odbywających
się w naszej książnicy dzieci z koziańskich

szkół podstawowych piszą listy, a także wykonują własnoręczne kartki, by sprawić radość swoim rówieśnikom i wywołać na ich
twarzach promienny uśmiech. Przygotowane kartki biblioteka wysyła do dzieci wskazanych przez organizatorów Marzycielskiej
Poczty.
17

Do akcji mogą przyłączyć się wszyscy ludzie
dobrej woli, również dorośli. Serdecznie
zapraszamy. Na naszej stronie internetowej
www.gbpkozy.pl znajduje się link do strony
Marzycielska Poczta.
(gbp)
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zapowiedzi

Gminna BibliotekaGminna
Publiczna
Biblioteka Publiczna

Dom Kultury zaprasza:

cykle edukacyjne cykle edukacyjne
dla
grup
dla grup zorganizowanych
21 października 2016 r., godz. 18.00 – Dla pasjona- zorganizowanych
tów przygody i podróży. „4L9PL” – filmowa relacja
z wyprawy do Gruzji, Pałac Czeczów w Kozach.

Gminna BibliotekaGminna
Publiczna
Biblioteka Pub

propozycje spotkañpropozycje spotkañ
dla uczestników dla uczestników
indywidualnych indywidualnych

spotkania integracyjne
spotkania integ

22 października 2016 r., godz. 16.00 – koncert
muzyki chóralnej w Pałacu Czeczów w Kozach
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem”. Wstęp wolny.

dla najm³odszych

dla najm³odszych

20 paŸdziernika
3 listopada
godz. 11

20 paŸdziernika
3 listopada
godz. 11

rodzinne

rodzinne

24 paŸdziernika
7 listopada
godz. 16.30

24 paŸdziernika
7 listopada
godz. 16.30

kó³ko plastyczne

kó³ko plastycz

ka¿dy wtorek
godz. 13.30

ka¿dy wtorek
godz. 13.30

dla dzieci w wieku 6-10 lat
dla dzieci w wieku

10 listopada 2016 r., godz. 9.00 – Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej, Pałac Czeczów w Kozach.

Enter

11 listopada 2016 r. – Obchody Narodowego
Święta Niepodległości w Kozach.

kurs podstaw
kurs podstaw
obs³ugi komputera
obs³ugi kompu
Enter
dla seniorów

dla seniorów

terminy ustalamy indywidualnie
terminy ustalamy ind

zwiedzanie
zwiedzanie
z przewodnikiem z przewodniki

11 listopada 2016 r., godz. 17.00 – wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej „Kozy, kozianie –
zapis subiektywny” oraz ogłoszenie wyników konkursu – Galeria Domu Kultury w Kozach.

w godzinach pracy
biblioteki

w godzinach pracy
biblioteki

www.gbpkozy.pl

11 listopada 2016 r., godz. 18.00 – „W Ojczyzny imię
i w jej cześć...” – dziwowisko plenerowe: światło, muzyka, słowo – Park Dworski w Kozach. Realizacja
Dom Kultury w Kozach i LO im. K. K. Baczyńwww.gbpkozy.pl
skiego w Kozach.
tel. 33 817 41 09

tel.

33 817 41 09

www.gbp
tel.

33 81

BIBLIOTEKA CZYNNA
BIBLIOTEKA CZ

poniedzia³ek-pi¹tek 9-18
poniedzia³ek-pi¹
sobota 8-12
sob

www.gbpkozy.pl
tel.

33 817 41 09

Wystawy

Polsko-słowacka wymiana wystaw

Do 18 października można było zwiedzać
wystawę „65 lat Teatru w Żylinie” w Pałacu Czeczów. 19 października otwarto
wystawę malarstwa kozianki Aliny Jurzak
w Teatrze Lalek w Żylinie. Obie ekspozycje organizowane są w ramach współpracy przy realizacji projektu „Tworzenie
przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic

– modernizacja Teatru w Žilinie oraz Pałacu w Kozach”.
Metaloplastyczne rzeźby
W piątek, 21 października o godzinie 19.00
w Pałacu Czeczów otwarta zostanie wystawa
metaloplastycznych rzeźb których autorem
jest Dariusz Fluder. Serdecznie zapraszamy
(spo)
na wernisaż. 		

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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18 paŸdziernika
15 listopada
godz. 15

warsztaty ceramiki warsztaty cera

28 października 2016 r., godz. 19.00 – „Renesans na wesoło” – koncert zespołu wokalnego
BiBi Singers w Pałacu Czeczów. Bezpłatne zaproszenia do odebrania w biurze Domu Kultury w Kozach. Ilość miejsc ograniczona.

16 listopada 2016 r., godz.19.00 – koncert
„Agnieszka”, sala koncertowa Pałacu Czeczów
w Kozach. Piosenki Agnieszki Osieckiej –
wystąpią wokaliści Domu Kultury w Kozach
z akompaniamentem Pawła Stępnia. Bezpłatne zaproszenia do odebrania w biurze Domu
Kultury w Kozach. Ilość miejsc ograniczona.

przy robótkach rêczn

18 paŸdziernika
15 listopada
godz. 15

grupa zabawowa grupa zabawo

23 października 2016 r. podczas mszy świętej
o godz. 10.30 w kościele pw. Zesłania Ducha
Świętego w Kozach Gajach wystąpi Chór Zasolnica z Porąbki w ramach Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” 2016.

12 listopada 2016 r., godz. 19.00 – spektakl
„Otępieni”, sala widowiskowa Domu Kultury
w Kozach. Spektakl dla widzów od 16. roku życia. Wstęp wolny.

przy robótkach rêcznych

18

Święto Wiatru Halnego
I miejsce w kat. do 7 lat i nagroda specjalna
– Emilia Stasiak
I miejsce w kat. do 16 lat – Michał Kolber
Nagroda specjalna – Asia Mosor
I miejsce w kat. powyżej 16 lat – Ryszard
Zamarło

I miejsce w kat. rodzina – państwo Kolber
Nagroda specjalna – państwo Krasowscy
Organizatorami imprezy był Dom Kultury
w Kozach oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
Upominki dla uczestników przygotował pan
Ireneusz Marszałek.		
(Andrzej Hałat)

foto: DK

Piękne i kolorowe latawce mogliśmy podziwiać 25 września na stadionie LKS
Orzeł. Kozianie, pod okiem doświadczonych instruktorów modelarstwa, wykonali
je własnoręcznie podczas warsztatów, które poprzedziły zawody latawcowe – Święto
Wiatru Halnego „One Skay One Word”.
Pogoda w dniu tegorocznej edycji dopisała, dzięki temu ta rodzinna zabawa była
wyjątkowa.
Na starcie pojawiło się 20 znakomitych
konstrukcji latawcowych, w tym latawce
płaskie i skrzynkowe. Najmłodszy uczestnik miał 2 lata, najstarszy 58. Wszyscy zostali
przydzieleni do czterech kategorii wiekowych.

kultura

Do dzieła!,
czyli twórczy recykling dla dzieci

3MAM FORMĘ
Patera z ozdobnym odciskiem liścia czy
unikatowa miseczka ceramiczna mogą
wyróżniać się wśród domowych dekoracji
pod warunkiem, że wykonamy je podczas
bibliotecznych zajęć ceramicznych z cyklu
3MAM FORMĘ. Takie użytkowe ozdoby
mogą tworzyć całe rodziny, które zapraszamy na nasze zajęcia. Poznając różne
techniki ceramiczne, łatwiej rozwijać swoje talenty. Warsztaty ceramiczne odbywają
się w pracowni plastycznej Pałacu Czeczów dwa razy w miesiącu, w poniedziałki,
o godz. 16.30. Najbliższe 24 października.
Zapraszamy.

Kreatywne wykorzystanie zbędnych przedmiotów jest motywem towarzyszącym tegorocznym zabawom plastycznym z cyklu „Do dzieła!”. Do tej pory dzieci wyczarowały z nich dekoracyjne trójwymiarowe pudełeczka w kształcie śmiesznego zwierzaka, CD-rybki, rulonikowe stwory pełniące
funkcję uczniowskich przyborników na szkolne drobiazgi, butelkowego owada. Zajęcia odbywają
się w każdy wtorek o godz. 13.30 w pracowni plastycznej Pałacu Czeczów. Serdecznie zapraszamy!
(gbp)

foto: GBP

(gbp)

foto: GBP

Biblioteczny cykl POZNAJEMY
SIEBIE we wrześniu wkroczył
w nową edycję. Na pierwszych zajęciach uczniowie klasy II a ze SP
nr 2 wspominali beztroski okres
wakacji. Dla wszystkich były to
piękne chwile, które mile wspominają mając świadomość ich ulotności. By nie umknęły na dobre,
warto kojarzyć je z ludźmi, z którymi jesteśmy na co dzień, ale też
pielęgnować pamięć o tych, którzy
odeszli.
(gbp)
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foto: GBP

Wspomnień czar
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Program obchodów
Narodowego Święta Niepodległości
gminy Kozy, w 2016 r.

10.11.2016 r.
9.00

XX Konkurs Recytatorski poezji patriotycznej (przesłuchania konkursowe) Pałac Czeczów.

10.20

Biało-czerwono pod platanem – happening organizowany przez LO im. K. K. Baczyńskiego w Kozach. Zapraszamy dzieci i młodzież
oraz mieszkańców Kóz do wspólnego śpiewania i świętowania.

11.11.2016 r.
9.00

Msza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach.

10.00

Uroczystość wciągnięcia flagi na maszt oraz złożenie wiązanek kwiatów pod tablicami pamiątkowymi.

10.30

VII Koziański Bieg Niepodległości – start pl. Ks. K. Kochaja.

11.15

Po wojskowemu – znaczy sprawnie – pokaz uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki z Bielska-Białej - plac Ks.K. Kochaja.

17.00

Kozy, kozianie – zapis subiektywny – wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej – galeria w Domu Kultury w Kozach.

18.00

W Ojczyzny imię i w jej cześć... – dziwowisko plenerowe: światło, muzyka, słowo.
Realizacja Dom Kultury w Kozach i LO im. K. K. Baczyńskiego w Kozach - park przy Pałacu Czeczów.

Uwaga: W związku z uroczystościami, 11 listopada od godzin rannych do godz. 12.00 zamknięty zostanie parking na pl. Ks. K. Kochaja.
W godzinach 10.00-11.10 zamknięte dla ruchu pojazdów będą także ulice: Kościelna, Młyńska, Topolowa, Cmentarna.

We wrześniu przybyło nowych chętnych do nauki języka angielskiego.
W świetnych nastrojach czternastoosobowa grupa rozpoczęła lekcje od podstaw. Budowa nieskomplikowanych zdań, liczenie, nazwy dni tygodnia, znajomość alfabetu, nowe przymiotniki oraz poznawanie problematycznych dla
nowicjuszy zagadnień natury składniowo – leksykalnej nie są już przeszkodą
w prostej konwersacji.
Równolegle odbywają się zajęcia języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Ci, którzy w zeszłym roku przebrnęli przez poziom podstawowy, mają
więc szansę utrwalić poznany materiał oraz kontynuować naukę. Oprócz powtórek, które dotyczą najbardziej przydatnych w życiu codziennym czasów
i konstrukcji gramatycznych, kursanci poznają nowe słownictwo, pracują
nad poprawną wymową i naturalnością wypowiedzi.
Każdy uczestnik zajęć otrzymuje zadanie domowe oraz solidną porcję materiału do nauki na kolejny tydzień.
Przypominamy, że na naszej stronie internetowej www.gbpkozy.pl prowadzimy blog w języku angielskim. Zapraszamy chętnych do pisania. Krótkie
teksty (mogą być ze zdjęciami ciekawych miejsc) prosimy przesyłać na adres
e-mailowy: angielski@gbpkozy.pl, chętnie je opublikujemy.
(gbp)
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Zaczęliśmy!

Jesień w filii
biblioteki
Mali artyści z filii biblioteki przywitali jesień, tworząc fantazyjne drzewa z sowami
z masy papierowej oraz malowali na kolorowo wykonane własnoręcznie ptaki i owady.
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