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Świąteczne 
iluminacje

Już 1 grudnia zabłysły w Kozach świąteczne 
iluminacje. Ozdoby latarniowe zainstalowa-
ne na słupach można podziwiać przy ulicach: 
Krakowskiej, Kościelnej, Nadbrzeżnej, Dwor-
cowej.  Nowe świąteczne iluminacje latarniowe 
zakupione w bieżącym roku przez Gminę Kozy 
rozświetlają również ulicę Przecznią na odcin-
ku od ronda im. Kpt. Aleksandra Kunickiego 
do ul. Krakowskiej. Z kolei park dworski ozda-
biają podświetlona fontanna i choinka. 
Przypominamy, że zgłoszenia awarii punktów 
świetlnych należy dokonywać drogą e-mail na 
adres m.piznal@kozy.pl, ug@kozy.pl, lub tele-
foniczne pod nr 33 829 86 64, 33 829 86 50.

(UG)

Konkurs na Świąteczną Kartkę Promującą Gminę Kozy cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem. Dowód? 86 propozycji przygotowanych przez wszystkich uczestników zabawy, 
pomysłowość i wielobarwność prac. Każdy z uczestników znalazł swój sposób na połą-
czenie świąt z charakterystycznymi elementami dla naszej gminy. Na zwycięskiej kartce 
(autorka Wiktoria Marek), którą dołączamy do tego wydania, zamiast reniferów mamy… 
sympatyczne kózki. Przyznano także nagrody w poszczególnych kategoriach: klasy I-III 
– 1. miejsce Marta Przybyła, klasy IV-VII – Kacper Piznal oraz wyróżnienia – Nikodem 
Oślak, Wiktoria Kasperek.                     (RED)

Świąteczna kartka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu  
radosnego przeżywania tego wyjątkowego czasu,
przede wszystkim zdrowia, pokoju, życzliwości, 

wszelkiej pomyślności i dobrego Nowego, 2018 Roku.
Niech przyjście na świat Jezusa napełni nasze życie 

nową wiarą, gorącą i niegasnącą miłością.
Życzymy pięknych chwil i bożonarodzeniowej bliskości

przy wigilijnym stole, tradycyjnej choince i dźwięku kolęd.

   Przewodnicząca Rady                      Wójt Gminy Kozy
             Gminy Kozy                            Krzysztof Fiałkowski

                        Bożena Sadlik             
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Wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski otrzy-
mał medal „Za zasługi dla Policji”. Uroczystość 
odbyła się w katowickiej Komendzie Woje-
wódzkiej Policji.
Przywracanie posterunków ściśle wiąże się 
z poczuciem bezpieczeństwa, bo rolą Policji 
jest przebywanie jak najbliżej lokalnej społecz-
ności – te słowa zastępcy Komendanta Głów-
nego Policji nadinsp. Jana Lacha, wypowiedzia-
ne podczas oficjalnego otwarcia posterunku 
w Kozach, najlepiej oddają kilkuletnie starania 

wójta zmierzające do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców. 
Przypomnijmy, że posterunek Policji w Ko-
zach powstał dzięki wsparciu samorządu, który 
wyremontował budynek i przekazał kwotę po-
nad 75 tys. zł. na kompleksową modernizację 
pomieszczeń i dostosowanie ich dla potrzeb 
Policji. Policjanci pełniący tu służbę otrzymali 
także nowy, nieoznakowany radiowóz.

(RED)

W niedzielę, 3 grudnia z wizytą do Domu Kultury przybył Święty Mikołaj, aby spotkać się z grzecz-
nymi dziećmi i oczywiście obdarować je upominkami. W oczekiwaniu na to niecodzienne spotka-
nie zniecierpliwionym i podekscytowanym dzieciom czas umilał zespół „Włóczykije”.               (DK)

W trosce o komfort oraz bezpieczeństwo niepełnosprawnych 
podróżujących samochodami, w naszej gminie oznakowane 
zostały specjalne miejsca parkingowe. Nawierzchnia asfaltowa 
wzbogacona została o odpowiednie znaki graficzne oraz niebie-
ski kolor. Nowe wytyczone miejsca zauważyć można m.in. na 
placu ks. Karola Kochaja, który często użytkowany jest przez 
naszych mieszkańców. – To bardzo ważne, by parkingi były 
w sposób odpowiedni oznaczone. Trzeba bowiem pamiętać, 
że są przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób uprawnionych do 
parkowania w takich strefach – podkreśla Krzysztof Fiałkowski, 
wójt gminy Kozy.          (R)

Paszporty zdrowia, 
koperty życia

Gminna Rada Seniorów 23 listopada 
zorganizowała spotkanie dotyczące bez-
pieczeństwa osób starszych. W trakcie 
spotkania kierownik posterunku Policji 
w Kozach wraz z dzielnicowymi mówi-
li, jak radzić sobie w sytuacjach niebez-
piecznych. 
Podstawowym zaleceniem był spokój 
i przemyślana reakcja. Na spotkaniu gościł 
przedstawiciel Urzędu Marszałka Śląskie-
go, który przekazał obecnym paszporty 
zdrowia seniora. Stanowią one osobistą 
bazę podstawowych, praktycznych infor-
macji o stanie zdrowia właściciela (np. ja-
kie leki są przyjmowane), informacje o wi-
zytach lekarskich. Są też zbiorem wszelkich 
kontaktów gwarantujących szybkie uzy-
skanie pomocy (np. telefon do najbliż-
szych, lekarza, dzielnicowego itp.). 
Uczestnicy spotkania otrzymali ponad-
to zestawy kopert życia (koperta z pod-
stawowymi informacjami medycznymi 
właściciela pomocnymi w chwili rato-
wania zdrowia i życia) oraz odblaski i in-
strukcje zachowania w kontakcie z oszu-
stami (tzw. na wnuczka, na policjanta, 
niechciane oferty, wyłudzenia danych 
osobowych).
Okazało się, że temat bezpieczeństwa 
bardzo zainteresował osoby starsze. 
Dlatego też Gminna Rada Seniorów 
zadeklarowała organizowanie dalszych 
spotkań tego typu (np. temat bezpie-
czeństwa prawnego).
Bezpłatny egzemplarz paszportu zdro-
wia seniora można jeszcze otrzymać 
z rąk przedstawiciela Gminnej Rady Se-
niorów w trakcie comiesięcznych dyżu-
rów w ostatni czwartek miesiąca (godz. 
18.00), w Domu Kultury w Kozach.

(GRS)

Medal  „Za zasługi dla Policji” dla wójta

Mikołaj odwiedził dzieci

Parkingi dla niepełnosprawnych
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CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
W 2016 roku w ramach projektu „Kino Marzenie – Twoje marzenie 
o pracy stanie się realne” realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną 
„Kino Marzenie” w Kozach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kozach, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego,  rozpoczęło swoją działalność Centrum Integracji Spo-
łecznej. Ideą Centrum jest pomoc ludziom, którzy zagubili się zawodowo 
i społecznie w obecnych realiach życia. Pokazujemy, jak poprzez pracę 
można wrócić do normalnego, spokojnego życia, ponieważ wierzymy, że 
dając ludziom pracę dajemy im szanse na dom, rodzinę i szczęście. 

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY?
Działalność Centrum oparta jest o reintegrację społeczną i zawodową 
naszych uczestników. Reintegracja odbywa się poprzez prowadzenie 
programów społecznych, zawodowych i edukacyjnych, obejmujących 
m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub 
podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejęt-
ności niezbędnych do codziennego życia. Wszystkie sfery naszych dzia-
łań skoncentrowane są na samej pracy i przywróceniu nawyku człowieka 
do nieodłącznej części życia, jaką jest praca zarobkowa.
W ramach reintegracji społecznej prowadzone są zajęcia z przedsiębior-
czości, doradztwa zawodowego, edukacji ogólnej, warsztaty psycholo-
giczno – motywacyjne, poradnictwo i grupy wsparcia. W ramach zajęć 
integracyjnych wychodzimy do kina, muzeum, organizujemy ognisko, 
spotkania okołoświąteczne. 
Praktyki zawodowe odbywają się w tzw. grupach warsztatowych ukie-
runkowanych na poszczególne grupy zawodowe. W pierwszej kolejności 
uruchomiliśmy praktyki związane z najpopularniejszymi zawodami, któ-
re nie wymagając szczególnych i długotrwałych szkoleń kwalifikacyjnych, 
jak najszybciej wprowadzą naszych beneficjentów na rynek pracy w sek-
torach: gospodarczym, porządkowym, produkcyjnym. 
Odnotowujemy już pierwsze sukcesy naszych uczestników w obszarze 
aktywności zawodowej. 
Spośród 10 osób biorących udział w projekcie (będących uczest-
nikami warsztatów CIS od listopada 2017 r.) 7 z nich pracuje w ra-
mach umowy o pracę.

KOMU POMAGAMY?
Jeśli jesteś osobą:
• długotrwale bezrobotną, tzn. zarejestrowaną w Powiatowym Urzę-

dzie Pracy przez okres łącznie co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostat-
nich 2 lat lub niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy i po-
zostającą 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 bez-
domności,

• uzależnioną od narkotyków lub innych środków odurzających, po za-
kończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

• chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psy-
chicznego,

• zwolnioną z zakładów karnych, mającą trudności w integracji ze śro-
dowiskiem,

• uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, w rozumie-
niu przepisów pomocy społecznej,

• niepełnosprawną, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, np. po-
bierającą rentę socjalną, 

i chcesz zmienić swoje dotychczasowe życie, zapraszamy do odwiedzenia 
naszego Centrum i podjęcia decyzji o uczestnictwie w tej formie aktywizacji.
Ważne jest tylko, abyś nie pozostawał/a w stosunku pracy oraz nie posia-
dał/a prawa do świadczeń:

• zasiłku dla bezrobotnych,
• zasiłku przedemerytalnego,
• świadczenia przedemerytalnego,
• renty strukturalnej,
• renty z tytułu niezdolności do pracy,
• emerytury,
• nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Obecnie w Centrum aktywizowanych jest 13 osób będących mieszkań-
cami Gminy Kozy oraz 12 osób będących mieszkańcami ościennych 
miejscowości. Żeby być uczestnikiem warsztatów CIS nie musisz być 
objęty/a działaniami prowadzonymi w ramach projektu „Kino Marzenie 
– Twoje marzenie o pracy stanie się realne”. 

CHCESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE, WYJŚĆ MIĘDZY LU-
DZI, PRACOWAĆ W PRZYJAZNYM ZESPOLE?
Po szczegółowe informacje zapraszamy osobiście do Centrum Integracji 
Społecznej w Kozach, ul. Bielska 9 lub telefonicznie 512-847-716. Chęt-
nie odpowiemy na wszystkie pytania.

SZANOWNI PAŃSTWO,
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to nie tylko okres radości, ale 
również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak więc 
dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro życzą pracownicy i uczestnicy 
warsztatów w Centrum Integracji Społecznej prowadzonych przez Spół-
dzielnię Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach.

Centrum Integracji Społecznej w Kinie Marzenie
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„Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej oraz kilkoma gminami powiatu bielskiego będzie reali-
zował od 1.01.2018 roku do 31.12.2020 roku projekt unijny „Powiat bielski - Partnerstwo, 
Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”. Stanowi on kontynuację projektu realizowanego w la-
tach ubiegłych przez nasz Ośrodek. 
Projekt kierowany jest do bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców naszej Gminy, 
a także do seniorów, emerytów i rencistów. Celem projektu jest prowadzenie komplekso-
wych działań, mających na celu zwiększenie integracji społeczno-zawodowej. W ramach 
projektu oferowane są szkolenia i kursy zawodowe, treningi społeczne, płatne staże zawo-
dowe, doradztwo zawodowe i psychologiczne. Szczególnie zachęcamy seniorów do wzię-
cia udziału w projekcie – planowane są liczne wyjazdy rekreacyjne, zajęcia integracyjne 
i kulturalne oraz wycieczki. Osoba biorąca udział projekcie nie ponosi żadnych kosztów 
finansowych. Chętnych prosimy o zgłaszanie się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, biuro nr 23 lub telefonicznie: 33 8175827.

 „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną 
„Kino Marzenie” w Kozach będzie realizował od 1.01.2018 roku do 31.12.2019 roku pro-
jekt unijny „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy”. 
Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychiczny-
mi oraz bezrobotnych. W projekcie oferowane będą treningi i szkolenia społeczne, kursy 
zawodowe, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, usługi asystenta osoby niepeł-
nosprawnej, usługi rehabilitacyjne. W ramach projektu zostanie otwarty Klub Integracji 
Społecznej w Kozach, który zostanie wyposażony w sale szkoleniowe, multimedialne, ga-
stronomiczne i sale ćwiczeń. 
Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość uczenia się tam samodzielnego radzenia 
sobie w podstawowych czynnościach domowych, w tym właściwej organizacji czasu, przy-
gotowywanie posiłków, planowanie dalszego rozwoju psychospołecznego. Osoby zain-
teresowane udziałem prosimy o zgłaszanie się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, biuro nr 23 lub telefonicznie: 33 8175827.

(GOPS)

Likwidacja 
kursów 

PKS Pszczyna
Z informacji przekazanej do Urzę-
du Gminy Kozy przez Przedsiębior-
stwo Komunikacji Samochodowej 
Sp. z o.o. z Pszczyny wynika, że od 
dnia 1 grudnia 2017 r. wszystkie kursy 
autobusów tego przewoźnika na trasie 
Wadowice – Bielsko-Biała – Wadowice 
zostaną zlikwidowane.
Na terenie naszej miejscowości likwi-
dacja połączeń autobusowych doty-
czyć będzie kursów na trasie: ul. Kęcka 
– ul. Jana III Sobieskiego.

Darmowa 
komunikacja 70+

Beskidzki Związek Powiatowo-Gmin-
ny informuje, że od 1 stycznia 2018 r. 
pasażerowie, którzy ukończyli 70 lat, 
a korzystają z komunikacji świadczonej 
przez PKS w Bielsku-Białej uprawnieni 
będą do bezpłatnych przejazdów. Wa-
runkiem skorzystania z ww. uprawnienia 
będzie okazanie aktualnego dokumentu 
tożsamości.

Beskidzki Związek Powiatowo- Gminny, 
ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko- Biała
tel. (33) 829 53 18-19, www.bzpg.pl, 
e-mail: biuro@bzpg.pl

Wzrost zainteresowania ochroną zabytków i prowadzone 
w tym zakresie działania na terenie powiatu bielskiego sta-
ły się podstawą dyskusji, która miała miejsce 14 listopada 
w Pałacu Czeczów. W spotkaniu wzięli udział przedstawi-
ciele władz samorządowych z terenu całego powiatu oraz 
osoby, które na co dzień administrują obiekty zabytkowe 
lub zajmują się ochroną zabytków. 
Pałac Czeczów posłużył jako miejsce konferencji, ale także 
jako przykład szczególnej dbałości o nasze lokalne dzie-
dzictwo kulturowe. 
Konferencja była elementem projektu „Realnie i wirtual-
nie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” realizowa-
nego przez  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. 

(RED)

Nowe projekty unijne 
od stycznia 2018 roku

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko – Słowackiego”
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W czwartek, 23 listopada 20107 r., odbyła się 
XXXIII sesja Rady Gminy Kozy, na której pod-
jęto następujące uchwały:
1) Program współpracy Gminy Kozy z or-

ganizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2018. Zosta-
ły w nim określone priorytetowe zadania 
publiczne, które mogą być zlecane organi-
zacjom pozarządowym w drodze konkur-
su, a należą do nich: działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych,  działalność na 
rzecz osób w wieku emerytalnym, dzia-
łalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, za-
dania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, 
zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
podtrzymywanie i upowszechnianie tra-
dycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,

2) zmieniającą uchwałę Nr XI/64/2011 Rady 
Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu na terenie 
gminy Kozy. Zmiana uchwały ma na celu 
uproszczenie składania ofert w konkur-
sie na realizację zadań w zakresie rozwoju 
sportu,

3) zmieniającą uchwałę w sprawie stwier-
dzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III 
Sobieskiego w Kozach w ośmioletnią Szko-
łę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach. 

Uchwała została uzupełniona o informacje 
dotyczące obwodu szkoły,

4) zmieniającą uchwałę w sprawie stwier-
dzenia przekształcenia dotychczaso-
wej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 
2 im. Stanisława Staszica w Kozach. 
Uchwała została uzupełniona o informa-
cje dotyczące obwodu szkoły,

5) przekształcenia Gminnego Przedszkola 
Publicznego z siedzibą w Kozach Plac ks. 
Karola Kochaja 2 poprzez przeniesienie 
jego siedziby, 

6) ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gmi-
nę Kozy. Sieć obejmuje: Gminne Przed-
szkole Publiczne z siedzibą w Kozach ul. 
Akacjowa 8 wraz z sześcioma oddziałami 
poza główną siedzibą, mieszczącymi się 
w Kozach pl. Plac Ks. Karola Kochaja 2, od-
działy przedszkolne w Szkole Podstawowej 
Nr 1 z siedzibą w Kozach pl. Plac Ks. Karola 
Kochaja 1, oddziały przedszkolne w Szkole 
Podstawowej Nr 2 z siedzibą w Kozach ul. 
Przecznia 1,

7) Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Kozy na 2018 rok,

8) Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2018-2019,

9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia międzygminnego dotyczącego udziela-
nia schronienia osobom bezdomnym z te-
renu Gminy Kozy. Porozumienie zostanie 
zawarte z Gminą Czechowice-Dziedzice, 
która prowadzi noclegownię,

10)  ustalenie zasad sprawowania pogrzebu 
przez Gminę Kozy. Zgodne z ustawą o po-
mocy społecznej do zadań własnych gminy 
o charakterze obowiązkowym należy spra-
wienie pogrzebu, w tym osobom bezdom-
nym,

11)  określenie zasad zwrotu wydatków za 
świadczenia z pomocy społecznej będą-
cych w zakresie zadań własnych gminy 
– usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki 
na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki 
okresowe i celowe przyznane pod warun-
kiem zwrotu,

12)  szczegółowe warunki przyznawania od-
płatności za usługi opiekuńcze i specjali-
styczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub cał-
kowitego zwolnienia z opłat, jak również 
trybu ich pobierania, 

13)  przedłużenie czasu obowiązywania do-
tychczasowych taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę na okres od 1 stycznia 
2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,

14) zmiana uchwały Nr XXIII/194/16 Rady 
Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. 
Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy 
Kozy. 

Podczas sesji radnym zostały również przed-
stawione sprawozdania Przewodniczącej Rady 
i Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątko-
wych za 2016 r.
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy oraz materiały będące przedmiotem 
obrad dostępne są na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozy 
www.bip.kozy.pl. 

We wrześniu br. Gmina Kozy wystąpiła z wnio-
skiem o dofinansowanie projektów przebu-
dowy ul. Przeczniej na odcinku od DK 52 do 
przejazdu kolejowego oraz całego odcinka ul. 
Akacjowej w ramach kolejnej edycji Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa ulic 
będzie stanowiła kontynuację planu moderni-
zacji dróg na terenie naszej Gminy. W ramach 
inwestycji zostaną wykonane na drogach nowe 
sześciometrowe jezdnie wraz z przebudową 
skrzyżowań z drogami bocznymi. Konstrukcje 
dróg zostaną wzmocnione, dzięki czemu będą 
odporne na występujące obciążenia ruchu. 
Powstaną nowe odcinki jezdni, kanalizacji 
deszczowej, chodniki, zjazdy, miejsca posto-

jowe przy przedszkolu. 
Szacowany koszt budowy 
wynosi ok. 3 milionów 
złotych. W wyniku prze-
prowadzonego konkursu 
przedłożony przez Gminę 
Kozy wniosek uzyskał wy-
sokie, 10 miejsce, w skali 
całego województwa ślą-
skiego i zakwalifikował 
się do dofinansowania 
w wysokości 50% kosz-
tów kwalifikowalnych tj. 
ok. 1,4 mln zł.   

(UG)

Relacja z XXXIII sesji Rady Gminy Kozy

Przebudowa dróg gminnych - Akacjowej i Przeczniej 
fo

to
: M

S

Nowa nawierzchnia asfaltowa i miejsca parkingowe obok po-
wstającego przedszkola – m.in. takie zadania zrealizowane zosta-
ną w ramach remontu ulicy Akacjowej
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Opłata za śmieci
Urząd Gminy przypomina, że 31 grudnia 
upływa termin uiszczenia ostatniej w tym 
roku opłaty za śmieci tj. za miesiące: paź-
dziernik, listopad i grudzień. Wpłat można 
dokonać w kasie Urzędu Gminy Kozy lub 
przelewem na indywidualne konto banko-
we. Kasa czynna jest codzienne, w godzi-
nach: 

poniedziałek, 
środa, czwartek od 7:30 do 15:00

wtorek od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 13:30

(UG)

Biblioteka nieczynna
Uprzejmie informujemy, że biblioteka będzie nieczynna w dwie soboty: 23 i 30 grudnia. 
Za utrudnienia przepraszamy.

DRUŻYNA ENERGII to sportowo-edu-
kacyjny ogólnopolski turniej skierowany 
do uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych. 
Głównym jego celem jest zachęcenie mło-
dych ludzi do aktywności fizycznej. Pomóc 
w tym mają ambasadorzy: Krzysztof Go-
lonka, Bartosz Ignacik, Marek Citko oraz 
Krzysztof Ignaczak.

Pierwsza edycja Drużyny Energii to zmaga-
nia piłkarskie oraz siatkarskie. Uczestnicy 
turnieju przez siedem miesięcy, od grud-
nia do czerwca, będą zachęcani do podej-
mowania sportowych wyzwań. W każdym 
miesiącu jury wybierze najbardziej zaan-
gażowaną szkołę, do której przyjedzie dru-
żyna ambasadorów i przeprowadzi turniej 
sportowych wyzwań i umiejętności. Dwój-
ka przeszła I etap, nakręciła film promujący 
sport w szkole i zakwalifikowała się do eta-
pu sportowego. Przed nimi zadania, które 
przygotują ambasadorzy.

SMART PODCHODY, czyli Dzień 
z Technologią. Był to konkurs dla wszyst-
kich uczniów klas IV – VII, który odbył się 
17 listopada br. Wszystkie zadania i spraw-
ności były zaplanowane do wykonania wy-
łącznie na czterech pierwszych przerwach 
międzylekcyjnych. Uczniowie nie mieli 
zbyt dużo czasu na ich wykonanie. Można 
było wykonywać zadania samodzielnie albo 
walczyć o tytuł „Smart Mistrza”. Zdecydo-
wana większość uczniów utworzyła grupy. 
Zespoły nie mogły liczyć więcej niż 4 oso-
by. Przemyślane współdziałanie dało naj-
lepsze efekty. Ze względu na ograniczoną 
ilość czasu uczniowie szybko podejmowali 
decyzje i sprawnie dzielili zadania w swoich 
grupach.
Uczestnicy mogli korzystać z telefonów lub 
tabletów, ale tylko podczas wykonywania 
zadań. Na lekcjach musieli skupić się na 
przedmiocie i zapomnieć o rywalizacji.

(SP nr 2)

W drugiej połowie listopada siódme klasy wy-
jechały do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, 
by wziąć udział w warsztatach teatralnych pt. 
„Podejrzany, podejrzana”, prowadzonych 
przez aktorkę Annę Guzik-Tylkę. Młodzież 
poznała historię bielskiego teatru i tajniki pra-
cy aktora nad rolą. Uczniowie wraz z aktorką 
wzięli udział w przed-
stawieniu fragmentu 
dramatu Juliusza 
Słowackiego „Balladyna”.  
Byli nieco onieśmieleni grą 
z Anną Guzik-Tylką i docenili 
stopień trudności pracy ak-
tora przygotowującego się 
do roli. Zrozumieli też, że 
teatr budują aktorzy, wi-
dzowie i cały sztab ludzi 
odpowiedzialnych za jego 
prawidłowe funkcjonowanie. 
Odpowiednie światło, rekwizyty, 
stroje, sama sztuka, gra aktorska, 
wpływają na przeżycia widza, jego wy-
obraźnię i emocje. Aktorka zaśpiewała 
jeden z utworów, który wykonuje podczas 

monodramu „Singielka”.
Uczniowie wrócili zadowoleni, bo poznali ku-
lisy powstawania spektaklu, zasady savoir- vi-
vre’u w teatrze, oraz kilka zabawnych ćwiczeń 
artykulacyjnych, które stosują aktorzy przed 
wyjściem na scenę. 

(SP 1)

Wsparcie dla 
Dwójki

Szkoła Podstawowa nr 2 zakwalifikowała się 
do objęcia wsparciem finansowym w wyso-
kości 14 000 zł w ramach rządowego pro-
gramu „Aktywna Tablica”.  Celem progra-
mu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych. Dzięki programowi placówka 
wzbogaci się o monitor dotykowy o dużej 
przekątnej i projektor ultra krótkoognisko-
wy. Szkoła wprowadziła w zeszłym roku 
innowację edukacyjną w zakresie naucza-
nia programowania. Objęła ona obie klasy 
czwarte i zaplanowana jest na trzy lata, jako 
dodatkowa lekcja zwana „programowa-
niem”.
Staraniem całej społeczności szkolnej, 
środków zgromadzonych dzięki hojności 
przyjaciół szkoły i z dochodu uzyskanego 
z majówki szkolnej zakupiono już roboty. 
Znacznie uatrakcyjniły one naukę progra-
mowania, ale również przydają się na zaję-
ciach dodatkowych i zajęciach z informa-
tyki, jako nowoczesna pomoc dydaktyczna 
w opanowaniu trudnych zagadnień infor-
matycznych.

Energia w SP 2

Warsztaty w teatrze
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Rok 2017 w Bibliotece
Stałe cykle

Biblioteka w ciągu całego roku prowadziła w formie cyklicznej wiele 
zajęć dla czytelników. Były to: Maluch w bibliotece, Misiowy klubik, 
Figle z kolorami, Poznajemy siebie, Biblioteczny detektyw, Wyprawy 
w przeszłość, Dzierganie wśród książek, Angielski dla wszystkich, Sa-
lon Przeszłości, warsztaty plastyczne w filii. 

Dzień Kobiet z biblioteką
Co robić, by jak najdłużej zachować atrakcyjną sylwetkę i dobrą kon-
dycję, jak dobrze wyglądać każdego dnia doradzały Paniom w Dniu 
Kobiet dietetyczki z Natur Hause z Bielska-Białej. Każda z Pań otrzy-
mała w tym dniu różę.

Najlepsza biblioteka
W maju wygraliśmy XVII edycję konkursu na najlepszą biblio-
tekę w powiecie bielskim i otrzymaliśmy tytuł „Biblioteki Roku 
2016/2017”. Doceniono naszą działalność i aktywność w środowisku 
lokalnym. Tegorocznej edycji przyświecało hasło „Biblioteka. Oczy-
wiście!” W nagrodę otrzymaliśmy 53 tytuły nowości wydawniczych.
Konkurs organizuje Starosta Bielski przy współpracy z bielskim Za-
rządem Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Książnicą 
Beskidzką. 

Tydzień Bibliotek 
Tegoroczny Tydzień Bibliotek (8-12 maja) przebiegał pod ha-
słem ”Biblioteka. Oczywiście!” Zaproponowaliśmy czytelnikom 
urozmaicone, atrakcyjne zajęcia. Było czytanie przez Pana Wójta 
i Panią Sekretarz bajek dzieciom, konwersacja po angielsku z mło-
dzieżą licealną i seniorami, nauka korzystania z nowoczesnych 
technologii. 
Tydzień Bibliotek zakończyliśmy VI Kojzką Nocą Muzeów w Izbie 
Historycznej. Ten wieczór poświęcony był gazetom czytanym 
przez kozian sto lat temu. W sali koncertowej Pałacu Czeczów 
można było usłyszeć wiele ciekawych informacji o przedwojennej 
prasie i tytułach gazet, w których ukazywały się również artykuły 
o naszej miejscowości. Interesującym wątkiem były reklamy pra-
sowe sprzed wieku. 

Historia w bibliotece
W bibliotecznej Izbie Historycznej najmłodsi mieszkańcy 
poznają historię lokalną, dawne zwyczaje kozian, obrzędy 
ludowe, tajemnice parku dworskiego, historię parafii, histo-
rię współczesnego herbu Kóz. Duże zaciekawienie budzą za-
wsze opowieści o właścicielach Kóz. Na przestrzeni prawie 7 
wieków właścicielami wioski było kilka rodzin szlacheckich. 
Każda z nich miała swój herb. Do bardziej znanych należały: 
Kornicz rodu Szłopów, Szaszor rodu Gierałtowskich, Oksza 
rodziny Rejów czy Trąby rodziny Jordanów. Temu ostatnie-
mu rodowi zawdzięczamy obecną formę pałacu.
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Indiańskie lato w bibliotece
Dzieci, które spędzały w bibliotece wakacje były ciekawe, jak bawią się 
ich rówieśnicy w innych krajach. Odkrywały różnice i podobieństwa 
kulturowe pomiędzy ludźmi mieszkającymi w różnych zakątkach świata. 
W tym roku bawiły się w Indian. Gry ruchowe, planszowe, zabawy z chu-
stą animacyjną, wspólne wykonywanie indiańskich akcesoriów na dobre 
scementowały uczestników wakacyjnych harców. Letnie wakacje w bi-
bliotece były pełne wrażeń, a paszporciki, które wypełniały każdego dnia 
długo będą im przypominać o wspólnie spędzonych chwilach.   

Ogólnopolskie akcje
Biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskich akcjach:
Żonkile (poświęcona pamięci Żydów), Marzycielska Poczta, Ty-
dzień Bibliotek, Noc Muzeów, Czytam, czytasz, czytamy, Kinder 
mleczna kanapka (internetowe głosowanie mieszkańców na biblio-
tekę), Paczka literacka (otrzymaliśmy dwa bezpłatnie pakiety książek 
zawierające po 21 tytułów oraz cztery audiobooki). 

Zakup książek
W 2017 roku kupiliśmy łącznie 1059 książek i 209 audiobooków. 
Na zakup książek wydaliśmy 23 014,86 zł, w tym przyznaną nam 
dotację w wysokości 7100 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Za tę kwotę kupiliśmy 111 książek (2 510 zł) i 209 
audiobooków (4 590 zł). 

Dziękujemy mieszkańcom za korzystanie z naszych zbiorów, z za-
jęć pozaczytelniczych, za wspieranie biblioteki w organizowanych 
akcjach, za codzienną obecność. 
Życzymy wszystkim spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego, 2018 Roku!

(gbp)

 

ACADEMICA w bibliotece
W naszej bibliotece zainstalowaliśmy terminal systemu ACADE-
MICA, czyli elektronicznej wypożyczalni międzybibliotecznej, 
której twórcą jest Biblioteka Narodowa. Dzięki temu systemowi na 
jednym ze stanowisk komputerowych można korzystać z dostępu 
do ponad dwóch milionów publikacji naukowych. Trzeba tylko 
wcześniej zarezerwować wybraną pozycję.

  Internetowy katalog 
zbiorów Izby Historycznej

Na stronie internetowej biblioteki uruchomiliśmy Katalog zbiorów Izby 
Historycznej. Można obejrzeć fotografie skatalogowanych przedmiotów 
oraz przeczytać podstawowe informacje o nich (tytuł, krótki opis, prze-
znaczenie przedmiotu, określenie czasu powstania, wymiary itp.). Wy-
szukiwanie eksponatów w katalogu najlepiej prowadzić w oparciu o hasła 
przedmiotowe (np. malarstwo, narzędzia rolnicze, meble).  

Koziańskie Wiadomości
Od trzech lat biblioteka jest wydawcą miesięcznika samorządo-
wego „Koziańskie Wiadomości”. W każdym numerze gazety nasi 
bibliotekarze publikują artykuły w stałych cyklach: „Kozi raj”, któ-
ry przygotowuje Bartłomiej Jurzak oraz „Felieton” i słownik przy-
datnych zwrotów w języku angielskim pod hasłem „Angielski dla 
wszystkich” autorstwa Aleksandry Radlak.
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INWESTYCJE 2017
PRZEBuDOWA uLICy SłONECZNEj

Wyremontowano odcinek drogi o długości 
350 mb od krawędzi drogi gminnej ul. Gór-
nej. Wzmocniono konstrukcję drogi, prze-

budowano zjazdy, wykonano odwodnienie drogi, 
położono nawierzchnię asfaltową. Inwestycja była 
realizowana ze środków własnych gminy. 

PRZEBuDOWA uLICy jODłOWEj 

Wyremontowano odcinek drogi o długości 
194 mb od skrzyżowania z ul. Legiońską do 
końca ulicy. Wzmocniono konstrukcję drogi, prze-
budowano zjazdy, wykonano odwodnienie drogi, 
położono nawierzchnię asfaltową. Inwestycja była 
realizowana ze środków własnych gminy. 

BuDOWA PRZEDSZKOLA 

Inwestycje rozpoczęto w lipcu 
2016 r.   Zakończono roboty bu-
dowlane, trwają prace wykończe-
niowe oraz związane z zagospo-
darowaniem terenu.  

TERMOMODERNIZACjA CSW

W obiekcie powstała niezależna ko-
tłownia, ocieplono elewację, wymie-

niono stolarkę okienną oraz konstrukcję 
aluminiową przeszklenia w obrębie base-
nu. Zmodernizowano szatnie dla użytkow-
ników basenu oraz instalację elektryczną. 
Wykonano wentylację mechaniczną w hali 
sportowej. uruchomiono elektroniczny 
system obsługi klienta. 

Wyremontowano cały odci-
nek drogi o długości 312 mb. 
Wzmocniono konstrukcję drogi, 
przebudowano zjazdy, wykona-
no odwodnienie drogi, położono na-
wierzchnię asfaltową. Inwestycja była 
realizowana ze środków własnych 
gminy. 

inwestycje

PSZOK
Z części placu targowego wy-
grodzono teren pod budowę 
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych.
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ROZBuDOWA OŚWIETLENIA uLICZNEGO

POSTERuNEK POLICjI
Rozbudowano i przebudowano 
budynek przy ulicy Szkolnej 5 dla 
potrzeb posterunku policji oraz 

pomieszczeń gospodarczych dla obsługi 
placu targowego. 

MODERNIZACjA PLACu TARGOWEGO

W zachodniej części placu 
wykonano: utwardzenie as-
faltem, drogę dojazdową do placu, 
odwodnienie części placu.

MODERNIZACjA uLIC PANIENKI I PODGóRSKIEj  
W KOZACH

Wymieniono istniejącą nawierzchnię bitumiczną na odcinku 
ul. Podgórskiej i ul. Panienki. usunięto zniszczoną nawierzch-
nię asfaltową, wykonano warstwę wiążąco-profilującą, uło-

żono warstwę ścieralną. Celem modernizacji była zmiana spadków 
poprzecznych i podłużnych nawierzchni drogi polegającą na zmianie 
przekroju jezdni, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz poprawiło funkcjonowanie istniejącego odwodnienia 
jezdni. 

PRZEBuDOWA uLICy STRuMyKóW 

inwestycje

Wymieniono ok. 80 sztuk opraw przy drodze krajowej (Biel-
ska i Krakowska). Zdemontowane oprawy sodowe, które 
będą w dobrym stanie technicznym zastąpią oprawy rtę-
ciowe na innych ulicach. Zabudowano nowe odcinki oświe-

tlenia ulicznego przy ul. Krakowskiej w rejonach ulic Tęczowej 
i jesionowej oraz przy ul. Spokojnej. 
Powyższe inwestycje przyczyniły się do znacznej poprawy widocz-
ności na drodze krajowej, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogo-
wego oraz będą miały wpływ na zmniejszenie wydatków związanych 
z zakupem i dostawą energii elektrycznej. Zabudowane oprawy posia-
dają wewnętrzny system sterowania mocą świetlną, pozwalającą na 
dodatkowe zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

PLACE ZABAW
Zabudowano nowy zestaw do zabawy na placu przy ul. 
Wrzosowej. Dokonano przeglądu oraz napraw istnieją-
cego wyposażenia na pozostałych placach zabaw.
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Wydarzenia mijającego roku W domu kultury

Tłumy na Koncercie Noworocznym Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 
Wypełniona sala widowiskowa Domu Kultury to bardzo częsty widok w 
mijającym roku – prawie setka różnorodnych imprez.

Łowcy.B polubili Dom Kultury w Kozach, to już trzecia wizyta. 
Występy zaproszonych artystów uzupełniają bogatą ofertę artystyczną 
proponowaną przez koziańskich twórców.

Rajd starych samochodów. Nie tylko artyści, ale także pasjonaci, hobbyści, oso-
by „pozytywnie zakręcone” to prawdziwa siła napędowa życia społecznego.

Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE na TKB w Wiśle. Bogactwo naszej tradycji i kultury 
prezentowane jest często poza Kozami. Tydzień Kultury Beskidzkiej gościł naszych 
KOZIAN, a udział naszej Orkiestry w Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr 
Dętych w Inowrocławiu był kolejnym sukcesem (potwierdzonym licznymi nagrodami).

Konkurs na pisankę wielkanocną. Konkursy pozwalają na aktywizowanie 
postaw twórczych już od najmłodszego pokolenia. 

W ferie w Domu Kultury nie można się nudzić – warsztaty twórcze, 
zabawy, wycieczki – każdy znajdzie coś dla siebie.
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Dni Kóz i 25 lat Młodzieżowej Orkiestry Dętej.  Mimo kapryśnej pogody towarzyszącej 
tegorocznym imprezom udało się przypomnieć dwudziestopięcioletni dorobek Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej. Przypomnijmy tylko, że przez Orkiestrę przewinęło się ponad 250 
młodych ludzi owładniętych pasją muzyki.

Koncert fortepianowy w Pałacu Czeczów. Koncerty organizowane przez Dom Kultury 
mają ambicje być niepowtarzalnymi oryginalnymi projektami (na zdjęciu rekonstrukcja 
historyczna wieczoru z muzyką u państwa Czeczów).

Szaleństwo artystyczne przed Pałacem – piknik ART. Nie raz gościliśmy zaprzyjaźnio-
nych, młodych twórców z terenu powiatu bielskiego (Piknik ART, Powiatowy Przegląd 
Artystyczny – SAGA, eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego).

Dożynki. Szacunek i hołdowanie tradycjom jest szczególnie widoczne w trakcie dorocz-
nych dożynek. Tegoroczne uroczystości zostały wzbogacone o rekonstrukcję historycz-
ną przebiegu ceremonii dożynkowej u Czeczów. 

Jesienią latamy latawcami. Latawiec – niby nic, ot zabawka… Latawiec to też tradycja,  
okazja do zaprezentowania swojej inwencji plastycznej, to nawiązanie do historii i wielu 
kultur świata… Tak, tak – oczywiście wspaniała zabawa.

Modelarze kolejowi opanowali salę widowiskową DK.  Modelarze kolejowi na stałe za-
domowili się w Domu Kultury. Po raz kolejny pozwolili nam „bawić” się swoimi kolejkami. 
Wierność oryginałom, ogromna precyzja wykonania modeli oraz zasadom ruchu kole-
jowego zachwycają widzów. 

Semper Melior – laureaci. Dom Kultury od lat stara się wyszukiwać młode osoby wyróż-
niające się swoją postawą i talentem. Promocja Młodych Talentów oraz Semper Melior 
to właśnie „narzędzia” do poszukiwania takich osób oraz promowania ich postaw w lo-
kalnym środowisku, by stawały się inspiracją dla innych.
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Na przełomie listopada i grudnia czworo przedstawicieli sportów siłowych z po-
wodzeniem reprezentowało gminę Kozy w mistrzostwach świata federacji WPA 
w trójboju siłowym.
Czempionat zgromadził 340 zawodników z 16 krajów. Drużyna koziańska zanoto-
wała w tym gronie znakomity start. W konkurencji martwego ciągu przegrała tylko 
z reprezentantami Ukrainy. – To nasz największy z dotychczasowych sukcesów 
drużynowych – przyznali zgodnie siłacze z Kóz, którzy zakończyli tym samym bar-
dzo udany rok startowy, obfitujący w liczne medale i rekordy rangi światowej.
Do wspomnianego znakomitego osiągnięcia w mistrzostwach przeprowadzonych 
w Siedlcach przyczynili się: Beata Kowalska (złoty i srebrny medal, 3. miejsce wśród 
wszystkich kobiet), Grzegorz Drewniany (srebrny medal), Janusz Witkowski (zło-
ty medal) i Wiesław Wróbel (złoty i dwa srebrne medale). Wszyscy wymienieni 
trenują na co dzień w siłowni Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach. 

(M)

Srebrna drużyna siłaczy
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W hali Centrum Sportowo-Widowiskowego 
w Kozach odbyła się pierwsza edycja turnieju 
e-sportowego „Kozy FIFA Cup”.
Zorganizowania zawodów podjęło się Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy 

wraz z pomysłodawcami Tomaszem Hermą 
i Michałem Pękalą. Z zaproszenia na turniej 
skorzystali zarówno amatorzy, jak i profesjo-
naliści, wszyscy doskonale znający i lubiący grę 
komputerową FIFA 18. Dla 64 uczestników 
przygotowano aż osiem stanowisk z konsolą, co 
pozwoliło na płynny i sprawny przebieg zawo-
dów. Po całodziennych zmaganiach końcowe 
zwycięstwo osiągnął wicemistrz Polski FIFA 17 
– Marcin „mrn” Sczes. 2. miejsce zajął gracz Pia-
sta Gliwice Bartosz „seVen” Majewski, a 3. Szy-
mon ,,Gencu” Genc. To oni odebrali główne 
nagrody, m.in. konsolę Playstation4 Pro oraz 
grę FIFA 18 na PS4. W uroczystym ich wręcze-
niu uczestniczyli wójt gminy Kozy Krzysztof 
Fiałkowski oraz przewodnicząca Rady Gminy 
Bożena Sadlik. – To bardzo ciekawa inicjaty-

wa, którą postanowiliśmy wesprzeć, doceniając 
tym samym pomysł i wysiłek naszych młodych 
mieszkańców, zaangażowanych w organizację 
wydarzenia. Mam nadzieję, że to początek cze-
goś fajnego dla młodych ludzi, również miesz-
kańców naszej gminy, rozwijających swoje pa-
sje i zainteresowania – stwierdził wójt Krzysztof 
Fiałkowski.
Dodać warto, że w środowisku sportu elektro-
nicznego turniej w Kozach odbił się szerokim 
echem. Podkreślono nie tylko jego wysoki po-
ziom, ale też profesjonalną organizację. E-sport 
systematycznie zyskuje na popularności, przy-
ciągając coraz większe grono graczy w różnym 
wieku, głównie dzięki niwelowaniu barier fi-
zycznych przy jednoczesnym zachowaniu po-
czucia rywalizacji sportowej.                                  (M)

FIFA po koziańsku
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Nowe zajęcia w CSW
W grudniu Centrum Sportowo-Widowisko-
we w Kozach rozpoczęło realizację dwóch 
bloków zajęć przeznaczonych dla dzieci oraz 
kobiet.

Gimnastyka korekcyjna:
• zajęcia dla dzieci szkół podstawowych z wadami postawy,
• gimnastyka w obecności rodziców,
• bezpłatne bloki tematyczne,
• wszystkie ćwiczenia pod okiem wyspecjalizowanego instruktora,

Ilość miejsc ograniczona.

Fitness dla kobiet  (Lekcja pilotażowa, 15 grudnia, godz. 18:00-20:00):
• aktywność dla kobiet w różnym wieku,
• zajęcia bezpłatne,
• ćwiczenia pod okiem doświadczonego instruktora,

Ilość miejsc ograniczona.
Szczegółowe informacje oraz zapisy: sekretariat@csw.kozy.pl, 
nr tel. 33-817-57-40.                 (M)           

Rok pełen sportowych wydarzeń
Nadchodzący 2018 rok obfitować będzie w atrakcyjne wydarzenia 
sportowe w obiektach Centrum Sportowo-Widowiskowym. 

W pierwszym kwartale odbędą się: 

14 stycznia Noworoczny Turniej Piłkarski (rocznik 2005 i młodsze)

20 stycznia Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora CSW (rocznik 
2010 i młodsze)

21 stycznia Grand Prix Kóz Turniej Tenisa Stołowego „Złota 
Koza 2018”

12 lutego Powiatowa Liga Minisiatkówki Dziewcząt

19 lutego Zimowy Turniej Piłkarski „4 Pory Roku” o Puchar 
Wójta Gminy Kozy

26 lutego Turniej Piłkarski o Puchar Posła jacka Falfusa (impre-
za niepotwierdzona)

4 marca IX Koziański Turniej w Piłce Koszykowej Amatorów

12 marca Powiatowa Liga Minisiatkówki Dziewcząt

26 marca Grand Prix Kóz Turniej Tenisa Stołowego „Złota 
Koza 2018”

 (CSW)
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LKS Orzeł Kozy zorganizował w ostatnią sobotę listo-
pada kolejną edycję Jesiennego Turnieju Szachowego. 
W rywalizacji nie zabrakło sporej grupy podopiecznych 
sekcji szachowej klubu z Kóz, którzy potwierdzili, że 
umiejętności w uprawianej przez siebie dyscyplinie 
mają coraz większe. Szachowe potyczki w najlepszych 
humorach spośród kozian zakończyli Tomasz Makuch 
i Adam Koza. Obaj znaleźli się odpowiednio na 2. i 3. 
stopniu podium. Tuż poza „pudłem” sklasyfikowana 
została Paulina Lelek, a do czołowej „10” zawodów 
zakwalifikowali się jeszcze Zbigniew Kowalkowski, 
Maciej Honkisz i Szymon Polakowski. Istotnym ak-
centem turnieju było uzyskanie przez podopiecznych 
LKS Orzeł Kozy kolejnych kategorii szachowych – IV 
przez Marka Makucha, Kacpra Polakowskiego i Kami-
lę Handzlik oraz V przez Stanisława Kubicę, Tomasza 
Walusia, Maksymiliana Słowika, Piotra Walusia, Mak-
symiliana Dudysa, Marcina Adamskiego, Stanisława 
Falfusa oraz Mateusza Górę. 

(R)

W szachowej czołówce

Trzy drużyny koziańskie oraz goście z Bujako-
wa i Bulowic wzięli udział w IV Turnieju o Pu-
char Prezes UKS Kozy w halowej piłce nożnej.
Duże emocje, zwroty akcji, wiele ciekawych 
meczów i efektownych bramek – tak skrótowo 
wyglądała kolejna edycja turnieju piłkarskiego, 
którego organizacji podjął się UKS Kozy. Po za-
kończeniu kilkugodzinnych zmagań i podlicze-
niu wszystkich wyników zwycięskim zespołem 
okazała się „jedynka” klubu z Kóz, wyprzedza-
jąc w tabeli zaledwie o punkt młodych piłkarzy 
z Bulowic. Na podium załapali się także zawod-
nicy UKS II Kozy.
Znakomitej sportowej rywalizacji wszystkim 

piłkarzom pogratulowała prezes UKS Moni-
ka Zembowicz, wręczając również nagrody 
uczestnikom, w tym okazałe trofeum dla zwy-
cięskiej drużyny. Kozianie w cyklicznym turnie-
ju zwyciężyli dotychczas w każdej z edycji.

Wyniki turnieju: 
uKS I Kozy – uKS II Kozy 1:1, gole: Piotr Kołodziej-
czyk – Szymon jędrzejas
Groń Bujaków – LKS Bulowice 1:2
uKS III Kozy – uKS I Kozy 0:4, gole: Patryk Gawęda 
– 2, Kacper Piznal, Piotr Kołodziejczyk
uKS II Kozy – LKS Bulowice 0:1
Groń Bujaków – uKS III Kozy 2:0

uKS I Kozy – LKS Bulowice 5:0, gole: Miłosz Sztef-
ko – 2, Piotr Kołodziejczyk – 2, Kacper Piznal
uKS II Kozy – Groń Bujaków 1:0, gol: Patryk Nycz
uKS III Kozy – LKS Bulowice 3:4, gole: Szymon 
Chrobak – 2, Miłosz jurzak
uKS I Kozy – Groń Bujaków 2:1, gole: Piotr Ko-
łodziejczyk, Kacper 
Piznal
uKS II Kozy – uKS III 
Kozy 1:2, gole: Patryk 
Nycz – Miłosz jurzak, 
Szymon Chrobak

(R)

uKS Kozy z pucharem
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W niedzielę, 26 listopada, w Centrum Sporto-
wo-Widowiskowym odbyły się już X Andrzejki 
Pływackie, nad którymi patronat objął jeden 
z najzdolniejszych polskich pływaków, Woj-
ciech Wojdak.
Otwarcia jubileuszowych zawodów dokonali 
uroczyście wójt gminy Krzysztof Fiałkowski 
oraz prezes klubu Victoria Kozy Bartłomiej 
Sordyl. 
Zawodnicy z 24 klubów z południowej Polski 
rywalizowali w 63 konkurencjach. 
Koziański klub reprezentowany przez wszyst-
kich podopiecznych zdobył aż 14 złotych me-
dali, do których dołożył 16 brązowych oraz 
6 srebrnych krążków. Dzięki temu nie miał so-
bie równych w drużynowej klasyfikacji medalo-

wej. Przy okazji młodzi 
pływacy poprawili wiele 
rekordów klubowych 
i życiowych. 
Nagrody indywidu-
alne, jakie przyznano 
w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych, 
przypadły również ko-
zianom. Maję Malarz 
z rocznika 2004 oraz 
Michała Chmielniaka 
z rocznika 2005 uhono-
rowano pamiątkowymi 
statuetkami.                              

(M)

Andrzejki na pływalni
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W październiku i listopadzie bieżącego roku 
policjanci z Posterunku Policji w Kozach prze-
prowadzili kilkanaście spotkań z młodzieżą 
szkolną (Szkoły Podstawowe, Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcące) oraz z koziański-
mi seniorami. Zaskakująco często, w każdej 
grupie wiekowej, pojawiały się pytania zwią-
zane z odparciem fizycznego ataku napastni-
ka i ewentualnej odpowiedzialności karnej za 
spowodowanie u niego obrażeń w związku 
z jego agresją. Udzielenie jednoznacznej od-
powiedzi na to zagadnienie jest praktycznie 
niemożliwe, jednak postaram się wyjaśnić 
prawny aspekt sytuacji odparcia bezprawne-
go zamachu w ramach obrony koniecznej. 
Artykuł 25 kodeksu karnego stanowi, że:
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie 
koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny za-
mach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. 
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony 
koniecznej, w szczególności, gdy sprawca za-
stosował sposób obrony niewspółmierny do 
niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zasto-
sować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet 
odstąpić od jej wymierzenia. 
§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice 
obrony koniecznej pod wpływem strachu lub 
wzburzenia usprawiedliwionych okoliczno-
ściami zamachu. 
O ile sama teoria raczej nie budzi wątpliwości, 
sytuacja znacznie bardziej się komplikuje, kiedy 
dochodzi do jej zastosowania w praktyce. Do-
tychczasowe orzecznictwo Temidy nie zawsze 
przyznaje rację osobom przekraczającym gra-
nice obrony koniecznej. Zdarzeniom, podczas 
których broniący się stosuje siłę niewspółmierną 
do niebezpieczeństwa, towarzyszą różnorodne 
okoliczności. Mogą to być, między innymi:
- nadużycie przewagi poprzez wykorzystanie 
dysproporcji sił pomiędzy broniącym się a na-
pastnikiem, gdy korzystający z prawa do obro-
ny koniecznej posiada siłę fizyczną, przedmioty 
lub umiejętności pozwalające mu na stosunko-

wo łatwe unieszkodliwienie agresora, mimo to 
zadaje kolejne uderzenia już obezwładnione-
mu przeciwnikowi, przydusza go lub okalecza, 
karząc go w ten sposób za atak,
- nieuzasadnione rzeczywistym zagrożeniem 
spowodowanie u napastnika ciężkich obrażeń 
ciała lub nawet śmierci,
- umyślne prowokowanie z zamiarem skrzyw-
dzenia agresora pod pretekstem działania w sa-
moobronie.
Wydanie przez Sąd niekorzystnego wyroku 
dla osoby broniącej się, na przykład: w domu, 
ratującej osobę bliską, czy też działającej w tzw. 
„afekcie”, wzbudza silne reakcje opinii pu-
blicznej, podczas gdy okoliczności ewidentnie 
wskazują, że zagrożenia można było uniknąć 
w inny, naturalny sposób. Należy pamiętać, że 
nierzetelne informacje podawane w ogólnodo-
stępnych mediach mogą się ograniczać do jed-
noznacznego i uproszczonego przedstawienia 
danej sytuacji. Odbiorca nie uzyskuje komplek-
sowego wglądu do konkretnej sprawy, a przed-
stawiony mu przekaz zawiera z góry przyjętą 
tezę, umyślnie skonstruowaną w sposób bu-
dzący oburzenie niesprawiedliwością decyzji 
Sądu. Sprawia to, niestety, że obraz stosowania 
w Polsce obrony koniecznej jako ryzykownej 
i grożącej nieuchronnymi sankcjami, jest wypa-
czony i niezgodny z rzeczywistością. 
Każdy osoba, która została zaatakowana ma 
pełne prawo do obrony swojego życia, zdrowia 
i mienia, musi jednak liczyć się z konsekwen-
cjami ewentualnych szkód jakie wyrządzi, 
kiedy nie zachowa umiaru odpowiadając na 
bezpośredni zamach. Obrona konieczna nie 
może być używana celowo jako instrument, 
lecz powinna wynikać z potrzeby oddalenia 
nagłego zagrożenia i instynktownego działania 
obronnego pokrzywdzonego. Nie można też 
zapominać, że zaatakowany ma tylko sekundy 
lub nawet ich ułamki na podjęcie słusznej de-
cyzji, podczas gdy oceniający go później przed-
stawiciele organów ścigania nie znajdą się pod 

porównywalną presją czasu, stresu i strachu. 
Nieocenione w takich przypadkach są wyuczo-
ne, wyćwiczone nawyki nabyte podczas upra-
wiania sportu, w czasie instruktaży lub kursów 
samoobrony, dzięki którym można zdobyć 
umiejętności pozwalające powstrzymać eska-
lację przemocy, w efekcie ograniczające jeszcze 
większe straty.

Pozostawianie pojazdów w strefie zamieszka-
nia
W związku ze zbliżającym się okresem zimo-
wym i koniecznością zapewnienia sprawnej 
realizacji obowiązków służbom odpowiedzial-
nym za utrzymanie przejezdności dróg w cza-
sie opadów śniegu, przypominamy o zasadach 
parkowania pojazdów w wyznaczonych stre-
fach zamieszkania (znaki D-40 i D-41). Art. 49 
ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym 
dopuszcza parkowanie pojazdów w strefie za-
mieszkania wyłącznie w wyznaczonych do tego 
miejscach. Za wykroczenie z art. 97 kodeksu 
wykroczeń, polegające na parkowaniu pojaz-
dów w strefie zamieszkania poza wyznaczony-
mi miejscami, taryfikator przewiduje grzywnę 
w wysokości 100 złotych i 1 punkt karny. Strefy 
zamieszkania znajdują się, między innymi, w re-
jonie Osiedla Północ i Osiedla 100.

(Sebastian Harężlak)

Bezpieczny kozianin
Obrona konieczna

W listopadowym numerze gazety poznaliśmy 
podstawy czasu przeszłego. Potrafimy zbudo-
wać proste zdania twierdzące, czas więc na py-
tania z użyciem znanych czasowników.
My family was at the restaurant yesterday. –  
Was my family at the restaurantyesterday?
We ate a nice dinner. – Did we eat a nice dinner?
The adults drank mulled wine. – Did the adults 
drink mulled wine?
We went for a walk. – Did we go for a walk?
We saw a lot of snow. – Did we see a lot of 
snow?

We bought Christmas presents. – Did we buy 
Christmas presents?
We had loads of fun. – Did we have loads of fun?
We made ginger bread. – Did we make ginger 
bread?

at the restaurant – w restauracji
a nice dinner – miły/dobry obiad
the adults – dorośli
mulled wine – grzane wino
Christmas presents – prezenty świąteczne
loads of fun – mnóstwo zabawy/ przyjemnie 

spędzony czas
ginger bread – piernik

Pytania tworzymy przez dodanie słowa „did”, 
którego nie tłumaczymy (ma ono jedynie funk-
cję gramatyczną), a czasownik powraca do pod-
stawowej formy. 
Wyjątkiem są słowa „was” oraz „were”, ozna-
czające „być” w, odpowiednio, I i III osobie liczby 
pojedynczej oraz w II osobie liczby pojedynczej 
i w liczbie mnogiej; w ich przypadku pytania 
tworzymy poprzez zmianę kolejności wyrazów.

Angielski dla wszystkich

Kozy w liczbach od 1 października 2017 roku do 
31 października 2017 roku:

92 – zgłoszone i podjęte interwencje policyjne
16 – interwencje domowe
12 – zdarzenia w ruchu lądowym (11 kolizji, 1 wypadek 
drogowy)
2 – nietrzeźwi kierujący
2 – oszustwa
1 – przestępstwo narkotykowe
1 – Niebieska Karta
1 – zdarzenie w ruchu drogowym

D-40 D-41
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Zima i Święta Bożego Narodzenia w rodzinie 
Czeczów były czasem beztroski, zabaw i spo-
tkań w gronie rodzinnym. Śnieżne miesiące 
sprzyjały uprawianiu zimowych sportów. Za-
równo mężczyźni, Marian Czecz i jego syno-
wie Staś i Henio, ale także kobiety Maria Czecz 
z córeczką Marysią chętnie jeździli na nartach, 
wykorzystując w tym celu pastwiska na zbo-
czach Hrobaczej Łąki.
W święta koziański pałac gościł liczną rodzinę. 
Klimat tamtego czasu wspominała Maria baro-
nowa Czecz hrabina Tarnowska, a jej opowieść 
utrwalił na taśmie magnetofonowej Antoni 
Kuc z Kóz w 1978 roku. „[...] Tu zawsze było 
dużo gości. Najprzód w sali dużej w pałacu, to-
śmy urządzały tam zawsze drzewko i przyjęcie 
dla wszystkich dzieci naszych pracowników. 
To było ich ze sześćdziesiąt. Każde dziecko do-

stawało na sukienkę albo na ubra-
nie takie serdaczki, które myśmy 
same robiły na drutach, haczyko-
wały. No i naturalnie pierniki, i jabł-
ka, i orzechy, i bakalie różne jakieś. 
To właśnie robiłyśmy najprzód tę 
gwiazdkę dla dzieci. A później była 
Wilia, to często ksiądz proboszcz 
też przychodził, i zawsze goście 
byli, ze dwadzieścia parę osób. Póź-
niej jak jeszcze dzieci małe były, to 
prowadziliśmy wszystkich do salo-
nu gdzie było drzewko. Moi syno-
wie raz robili mi okropne wymów-
ki, bo postanowiłyśmy z siostrą 
ubrać drzewko, tak artystycznie, 
ale bez cukierków, czekoladek i cia-
stek. Bo oni to zazwyczaj obrywali 
i strasznie psuli. Później był wielki 
zawód, że tego nie było. Im tak nie 
zależało na samej choince jak na tym 
zrywaniu ciastek i cukierków. No i tak się siedziało 
do północy, a potem na pasterkę, a potem się po-
szło spać. [...]”
Ostatnie radosne Święta Bożego Narodzenia 
rodzina Czeczów spędziła w 1938 roku. Na-

stępny rok przyniósł nieodwracalne zmiany 
w jej życiu, o których opowiemy w kolejnej czę-
ści „Koziego raju”.                                 (Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano informacje ze zbiorów archi-

walnych Izby Historycznej.

Jak wiadomo, święta Bożego Narodzenia to 
najlepszy okres dla rozwoju i oczyszczenia. 
Choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę ze 
swoich duchowych potrzeb, to twórcy reklam, 
puszczanych nam od wczesnego listopada, do-
brze je znają. Naszą chęć rozwoju kierują więc 
w stronę zaciągania coraz to większych kredy-
tów na świąteczne zakupy, a potrzebę oczysz-
czenia: w stronę naszych kont bankowych, któ-
re w grudniu osiągają taki poziom oczyszczenia, 
że gdyby były duszą ludzką, to poszłyby do 
nieba. Rośnie liczba reklam, w których siwiutki 
dziadek z wnuczką na kolanach uczy nas war-
tości rodzinnych (praktykowanych rzekomo 
przez ten albo inny bank), dziewczyna z roz-
wianym włosem realizuje swoje marzenia (za 
pomocą sumy zgromadzonej na tym albo in-
nym rodzaju konta), córka troszczy się o serce 
mamy (o którego zdrowie zadba ten albo inny 
rodzaj pożyczki), a aktor o twarzy młodego pa-
pieża zachwala zaciąganie kolejnych długów. 
Do tego dochodzą promocje, które przyciągają 
nas z witryn sklepowych niczym zapach świą-
tecznych pierników, oraz nasza chęć okazania 
rodzinie troski i gościnności. Tak już się przy-
jęło w ostatnich dekadach, że często robi się 
to za pomocą wystawnych posiłków i drogich 

prezentów. To właśnie telewizja kształtuje na-
sze potrzeby i prezentuje nam najwyższej klasy 
sprzęt RTV jako idealny świąteczny prezent, 
a bożonarodzeniowy wystrój rodem z amery-
kańskiego filmu familijnego jako idealny dla 
polskiego domu. Tym sposobem, o starych 
dobrych kapciach pod choinką, łańcuchu zro-
bionym z papieru kolorowego i tłustym karpiu 
na stole wiele rodzin już niemalże zapomniało. 
Dodatkowo, tak się złożyło, że w dobiegającym 
właśnie końca 2017 roku, światu zasmakował 
nasz nabiał oraz inne produkty spożywcze, 
a polskie korporacje, choć co rusz zachęcają nas 
do „patriotyzmu konsumenckiego” – same nie 
wykazują się względem rodaków nadmierną 
lojalnością i ceny dostosowują do realiów tych 
części świata, którym sprzedają swoje produk-
ty. Jeśli tak dalej pójdzie to skończymy nie jak 
uśmiechnięte rodziny z telewizyjnych reklam, 
które przy zastawionym po sufit stole obdaro-
wują się telewizorami, a jak mieszkańcy Afryki 
i Bliskiego Wschodu, gdzie – ze względu na 
rosnącą w naszej, z kolei, części świata popu-
larność egzotycznego jedzenia – rodzime pro-
dukty osiągnęły takie ceny, że nikt już nie może 
sobie na nie pozwolić. Na ceny w sklepach sza-
ry człowiek raczej nic nie poradzi ale, jak mówi 

przysłowie, nie ma co płakać nad rozlanym 
mlekiem (ani nad masłem za jedenaście zło-
tych). Możemy za to wykazać się oszczędno-
ścią i w ramach bożonarodzeniowego oczysz-
czenia ducha oraz noworocznych postanowień 
dać sobie… trochę młodości. A czymże jest 
młodość, jeśli nie buntem? Zbuntujmy się więc 
przeciwko narzucanej nam przez reklamy i wi-
tryny sklepowe wizji świąt. Zarówno te rekla-
my, jak i większość z tych witryn, nie mają nic 
wspólnego z naszymi zwyczajami, ani z tym, 
jacy tak naprawdę jesteśmy. Zamiast kupować 
telewizor, kupmy książkę. Zamiast kupować 
bon do sklepu odzieżowego w jednej z tzw. „ga-
lerii”, nauczmy nasze dzieci lub wnuki prawdzi-
wego znaczenia słowa „galeria”i chodźmy po-
oglądać dzieła sztuki. W ramach prezentu zaś 
sprawmy swoim bliskim ciepłe kapcie na zimę 
albo wydziergajmy sweter. Ugotujmy tradycyj-
ne potrawy. I, przede wszystkim, dajmy sobie 
dużo miłości, radości i nieskrępowanego manią 
przygotowań, świątecznego spokoju. 

(Aleksandra Radlak)

Felieton
Karp i ciepłe kapcie

Kozi Raj
Święta u Czeczów

KrzyżówKa: hasło wilczy staw

Nagrodę wylosowali: 
leszeK i Maria Miodońscy  

Pałac w Kozach w szacie zimowej (1906 rok)

Marysia Czecz z prezentem gwiazdkowym (1928 rok)

Staś Czecz na nartach (lata 30. XX wieku)
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Wyjątkowa ekspozycja

HISTORIA PISMA i nie tylko – zapraszamy dzieci na zimowe warsztaty historyczne, 
które odbędą się w dniach:

29 stycznia – 2 lutego 208 r., 
godz. 10.00-14.00. 

Koszt: 100 zł od osoby. 
Zapisy w biurze Domu Kultury. 

          Ilość miejsc ograniczona.                                                       (DK)

Ferie zimowe w Domu Kultury:

Ikona – obraz o tematyce religijnej, związany 
ze sztuką bizantyjską i kojarzony głównie ze 
sztuką wschodniochrześcijańską, stosunko-
wo rzadko gości w pracowniach plastyków.  

To sakralne, niezwykle trudne za-
gadnienie, wzięła na warsztat malar-
ka Henryka Wojciechowska. Pod-
jęła się przepuszczenia ikony przez 
soczewkę własnych wizji artystycznych, 
stosując rozwiązania malarskie nieprzypi-
sywane ikonie tradycyjnie pojmowanej.  

Właśnie takie obrazy będzie można zoba-

czyć podczas wystawy, której otwarcie na-
stąpi 15 grudnia br. o godz. 18.00 w galerii 
Pałacu Czeczów. 
Ekspozycję będzie można zwiedzać do 
7 stycznia w go-
dzinach otwarcia 
Pałacu, a najlepiej 
od 14.00 do 18.00 
(możliwość zwie-
dzania z oprowa-
dzaniem).
Serdecznie zapra-
szamy!

(spo)

XV KuBAŃSKI  
SyLWESTER 2017/2018

w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach
organizowany przez

Szkołę Tańca SALSA-BIELSKO

Szczegóły na oficjalnej stronie Szkoły Tańca SALSA-BIELSKO:  
http://www.salsa.bielsko.pl/wydarzenia/15-sylwester-z-salsa-bielsko-201718

Wernisaż wystawy ikon autorstwa Hen-
ryki Wojciechowskiej, 15.12.2017 (piątek), 
godz. 18.00, Pałac Czeczów.

Międzynarodowy Turniej Taroka o Puchar 
Starosty Bielskiego, 16.12.2017 (sobota), 
godz. 10.00, sala widowiskowa Domu Kultury.

Konkurs Szopek 2017, 17.12.2017 (niedzie-
la), wystawa prac od godz. 10.00, ogłoszenie 
wyników o godz. 15.00, Pałac Czeczów.

Koncert „Walimy w kocioł – warszta-
ty perkusyjne dla dorosłych” – 3. edycja, 
17.12.2017 (niedziela), godz. 18.00, wstęp: 10 
zł – bilety do nabycia w biurze Domu Kultury 
lub bezpośrednio przy wejściu na koncert.

Powitanie Nowego Roku, 31.12.2017 (nie-
dziela), od godz. 23:45, park dworski w Kozach.

Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Kóz, 6.01.2018 (niedziela), godz. 
19.00, sala widowiskowa Domu Kultury w Kozach.

Spotkanie z kolędą, 7.01.2018 (niedziela), 
godz. 16.00, Kościół pw. Zesłania Ducha Świę-
tego w Kozach Gajach.

VII Koziański Wieczór Kolędowy, 
17.01.2018 (środa), godz. 18.00, sala widowi-
skowa Domu Kultury w Kozach.

Bajkowy koncert grupy wokalnej,
24.01.2018 (środa), godz. 17.30, Pałac Czeczów.

Popisy uczniów MOD, 25.01.2018 (czwar-
tek), godz. 16.00, Pałac Czeczów.

Zabawa karnawałowa dla dzieci, 31.01.2018 
(środa), godz. 16.00, cena: 5 zł (płatne przy 
wejściu), sala widowiskowa Domu Kultury.

„Klinika miłości” – spektakl muzyczny,  
13.02.2018 (wtorek), godz. 19.00, sala widowi-
skowa Domu Kultury . Wstęp płatny: dla singli 
cena 10 zł, a dla par zakochanych 15 zł (dwie 
osoby). Bilety do nabycia w biurze Domu Kul-
tury w Kozach lub bezpośrednio przy wejściu 
na spektakl.

Kalendarium 
Domu Kultury:

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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Zasłanianie twarzy, zakładanie masek to ar-
tystyczny zabieg formalny stosowany przez 
aktorów od zarania sztuki aktorskiej. Ma-
ska śmierguśnika pełni podobną rolę i jest 
elementem pierwotnego teatru ludowego 
– wielkanocnego obrzędu śmierguśniczego.

W połowie listopada w teatrze lalek w Żyli-
nie odbyły się warsztaty wykonywania takich 
masek. W warsztatach prowadzonych przez 
instruktorów z Domu Kultury w Kozach 
uczestniczyły dzieci ze Słowacji. Plonem było 
wykonanie 10. masek charakterystycznych 

dla obrzędu śmiergu-
śniczego oraz próba 
aktywnej prezentacji 
zwyczaju. Dzieci poza 
maskami przygotowały 
stroje i samodzielnie 
dokonały tłumaczeń 
(i adaptacji) tekstu ról. 
Prezentacja odbyła się 
wśród licznie zgroma-
dzonej publiczności 
w teatrze lalek w Żyli-
nie.                              (mm)

Próby trębaczy
W dwie kolejne listopadowe soboty (18. i 25.11.), w Pałacu Cze-
czów odbyły się warsztaty dla młodych trębaczy  należących do ko-
ziańskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Młodzi muzycy szlifowali 
swoje umiejętności gry pod okiem Grzegorza Bizukojcia. Warszta-
ty były nagrodą przyznaną zdolnym instrumentalistom w ramach 
Promocji Młodych Talentów 2017.                                                       (DK)

Po raz pierwszy tradycyjny, około świą-
teczny kiermasz zorganizowano na sta-
rym placu targowym, gdzie nabyć można 
było niepowtarzalne przedmioty. 

Stoiska pełne ręcznie wykonanych ozdób 
i dekoracji były nie lada gratką dla poszu-
kujących niebanalnych i oryginalnych bo-
żonarodzeniowych upominków.

(DK)

Kiermasz 
Rzeczy ładnych
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Maska śmierguśnicza 
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Zdolna młodzież
Sztuka słowa prócz talentu, wymaga dużego 
zaangażowania i pracy. Szlifowanie warsztatu 
jest bardzo czasochłonne. A jak znaleźć czas, 
gdy jest się uczniem liceum, kręcącym filmy 
(i grającym w nich), uprawiającym w dodatku 
arcytrudną sztukę iluzji? To pytania do Jaku-
ba Witkowskiego, który prócz tegorocznego 
konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycz-
nej, wygrał dwie główne nagrody podczas XII 
edycji Miejskiego Ogólnoszkolnego Konkursu 
„Bajarz Roku” (I miejsce oraz nagroda publicz-
ności). Finał Konkursu odbył się 15 listopada 
w bielskim Zespole Szkół Ogólnokształcących 

im. Armii Krajowej. 
W „Bajarzu”, prócz mło-
dego magika, zostali na-
grodzeni inni uczniowie 
koziańskich szkół – Wik-
toria Koza (gimnazjum, 
II miejsce) oraz Stani-
sław Łopadczak (liceum, 
wyróżnienie).
Laureatom gratuluje-
my i życzymy dalszych 
sukcesów w rozwijaniu 
pasji.                           (DK/red)
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Wystawa z muzyką w tle
„Nieobiektywnie” to tytuł wystawy malarsko-fotograficznej Moniki 
Magiery. Ekspozycja zagościła w galerii Pałacu Czeczów i jest formą 
wyróżnienia młodej kozianki w organizowanej corocznie przez Dom 
Kultury Promocji Młodych Talentów. Wernisaż wystawy, który odbył 
się 24 listopada, uświetnili dodatkowo muzycznym akcentem szkolni 
znajomi Moniki. Ekspozycję można było zwiedzać do 11 grudnia. 

(spo)
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jubileusze małżeńskie 2017
W tym roku 390 par z naszej gminy obchodziło swoje jubileusze małżeń-
skie. Porcelanowe gody (20 lat) – 47 par, srebrne gody (25 lat) – 49 par, 
perłowe gody (30 lat) – 74 pary, koralowe gody (35 lat) – 69 par, rubi-
nowe gody (40 lat) – 70 par, szafirowe gody (45 lat) – 36 par, złote gody 
(50 lat) – 23 pary, platynowe gody (55 lat) – 6 par, diamentowe gody 
(60 lat) – 11 par, żelazne gody (65 lat) – 5 par. Wszyscy jubilaci otrzymali 
zaproszenia na uroczyste obchody tego święta w Domu Kultury, 18 i  25 

listopada. Wzięło w nich udział 36 par. Jubilatom towarzyszyły rodziny, 
przyjaciele, a także władze gminy z Wójtem Gminy Kozy Krzysztofem 
Fiałkowskim. Uroczystości w Domu Kultury  trwały do rana, a poprze-
dziła je msza święta w kościele parafialnym w Kozach.

Jubilatom składamy życzenia wielu pięknych i wspólnie spędzonych lat 
w zdrowiu, harmonii oraz radości. 

Jadwiga i Lucjan Bakalarscy
Anna i Roman Bednarczykowie

Jadwiga i Kazimierz Góralczykowie
Maria i Jan Habdasowie

Danuta i Tadeusz Handzlikowie
Helena i Stanisław Kędroniowie

Zofia i Emil Kilianowie
Stanisława i Edward Komęderowie

Maria i Jan Matejowie
Małgorzata i Kazimierz Osierdowie

Emilia i Mieczysław Piekiełkowie
Władysława i Jan Sadlikowie

Jadwiga i Tadeusz Skoczylasowie
Michalina i Leon Szłapowie

(USC)

Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
otrzymały w 2017 roku następujące pary małżeńskie:

35 lat20-25-30-35 lat

45 lat40 lat

60-65 lat50 lat

Zdjęcia udostępnił: Janusz Witkowski


