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Jaśniejsza „krajówka”

Jakiego numeru alarmowego użyła dziewczynka, aby dodzwonić się na pogotowie? Jakich niezbędnych informacji musiała udzielić,
aby pani dyspozytorka uwierzyła Klementynce? Jak zakończyła się historia chorej babci
oraz dzielnej dziewczynki dowiedziały się
w bibliotece kaczuszki z Przedszkola Publicznego. Przedszkolaczki grzecznie wysłuchały
opowiadania, zaśpiewały piosenkę o panu policjancie oraz pokolorowały kredkami dzielnego strażaka Sama.			
(gbp)
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Na przełomie października i listopada przeprowadzono wymianę lamp oświetleniowych w ciągu ulic Bielskiej oraz Krakowskiej. Wysłużone oświetlenie zastąpiono nowoczesnymi lampami
energooszczędnymi typu „Led”, które do tej pory w naszej miejscowości oświetlały tylko ulice:
Beskidzką (wyremontowany odcinek) oraz Pod Grapą. W ramach inwestycji elektrycy zamontowali 80 nowych opraw przy drodze krajowej. – Widoczność na drodze – szczególnie w okresie
jesienno-zimowym, kiedy zmrok zapada szybciej – jest bardzo ważna. Wymiana oświetlenia na
ruchliwej drodze krajowej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak
również pieszych – ocenia Krzysztof Fiałkowski, wójt gminy Kozy.
(Red)

Klementynka
i babcia

Zwycięski „Wodospad”
Podczas wernisażu wystawy fotograficznej ogłoszono wyniki konkursu „Kozy, kozianie – zapis subiektywny 2017”. Wzięło
w nim udział 14 autorów, którzy przygotowali do oceny 32 fotografie. Zwyciężyło
zdjęcie Krzysztofa Solicha „Wodospad”,
przedstawiające potok Kozówka przy ulicy
Kościelnej. Jury w pełni zgodziło się z opi-

sem zdjęcia „…Pozornie nieciekawe i pomijane miejsca naszej miejscowości zyskują
nocą wyjątkowy urok”, przyznając autorowi
1. miejsce. Natomiast w głosowaniu za pośrednictwem serwisu Facebook, internauci
wybrali pracę Marty Markowskiej „Koziański zachód słońca”.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promo-

Marta Markowska - „Koziański zachód słońca”

Nr 11 - listopad 2017

cji Gminy Kozy oraz Dom Kultury (organizatorzy konkursu) zgodnie podkreślają, iż poziom prac był wysoki, a autorzy zdjęć pokazali
szerokie spektrum swoich umiejętności.
Konkurs zorganizowano w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.
(DK/RED)

Krzysztof Solich - „Wodospad”
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Tradycyjne duszonki
W sobotę, 21 października 2017 r., na placu zabaw przy ul. Podgórskiej w Kozach po raz kolejny zorganizowano „Festiwal duszonek”. Tradycyjnie spotkali się na nim ci, którzy prezentowali
swoje popisowe danie i ci, którzy je oceniali.
Zgodnie z zasadami festiwalu, każdy mógł
przynieść kociołek z przyrządzoną przez siebie
potrawą, by ją udusić w przygotowanym przez
organizatorów miejscu, a następnie poddać
ocenie zgromadzonych na placu zabaw uczestników. Mieszkańcy przygotowują duszonki
według własnych przepisów i rodzinnych tradycji. Podstawą tzw. wkładu do kotła są ziemniaki, boczek, wędliny, tłuszcz. Wyobraźnia
pozwala na tworzenie własnych kompozycji
smakowych.

Wygrała potrawa przygotowana przez rodzinę
Woźniaków z ulicy Podgórskiej.
Okazało się, że pomysł pani Dyczkowej
z ul. Wrzosowej (kilkukrotnej zwyciężczyni) na dodanie do potrawy żeberek zyskał
również uznanie przy ul. Podgórskiej. Już
po raz drugi ta rodzina zwyciężyła w rywalizacji. Drugie miejsce wywalczyła rodzina
Parciów, trzecie rodzina Górowiczów.
Wśród uczestników dyskretnie przemykała
z mikrofonem reporterka Radia Katowice zbierając przepisy i opowieści o tradycjach duszonek w Kozach. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, którzy oczarowali innych smakiem
swoich duszonek.
(UG)

Wysokie miejsce
Kóz w rankingu
gmin
W tegorocznej edycji rankingu Politechniki
Warszawskiej Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju
obejmującego 2478 samorządów, gmina
Kozy znajduje się na 167. miejscu w Polsce
(w ubiegłym roku była na 219. miejscu), na
21. miejscu w województwie śląskim oraz
na 3. miejscu w powiecie bielskim.
Stworzony przez ekspertów z Politechniki
Warszawskiej ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów, jako jednostek
samorządu terytorialnego, a także promocję
rozwoju na bazie opracowanych wzorców.
Ranking jest opracowywany na podstawie
15 wskaźników, których źródłem są dane
GUS. Pod uwagę brane są m.in. wydatki
na projekty inwestycyjne na mieszkańca,
liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na
1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na
1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

foto: Marek Małecki

(UG)

Seniorze bądź
bezpieczny

Charakterystyczny zapach zachęcił do odwiedzenia
festiwalu licznych gości, nie biorących udziału w konkursie

Praca dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych
Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” w Kozach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach zapraszają mieszkańców gminy oraz gmin ościennych do Centrum
Integracji Społecznej w Kozach, którego głównym celem jest wzrost poziomu aktywności zawodowej i społecznej.
W Centrum Integracji Społecznej można uzyskać zatrudnienie, podwyższyć swoje
kwalifikacje zawodowe, nauczyć się nowych umiejętności.
Wszystkich zainteresowanych pracą zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Kozach ul. Szkolna 1, pokój 21 tel. 33 8175 827 lub ze Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach ul. Bielska 15 tel. 512-847-716, 695-284-433.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
www.kinomarzenie.eu, www.kinomarzenie.kozy.pl

Gminna Rada Seniorów zaprasza wszystkich seniorów i osoby chcące zadbać
o swoje bezpieczeństwo na spotkanie
z przedstawicielami Policji, dotyczące
bezpieczeństwa osób starszych. Spotkanie
odbędzie się 23 listopada (czwartek),
o godz. 15.00 w sali widowiskowej Domu
Kultury w Kozach. W trakcie spotkania
uczestnicy poznają praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych,
na które narażone są szczególnie osoby
starsze. Poza przypomnieniem o pladze
wyłudzeń „na wnuczka” lub „na policjanta”
pokazane będą metody reagowania na niechciane oferty lub oszustwa internetowe.
Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać
także tzw. „koperty życia”, które mogą ułatwić ewentualną akcję ratującą zdrowie lub
życie osoby starszej.
Rada seniorów przypomina o swoich dyżurach pełnionych w Domu Kultury w Kozach o godz. 18.00 w każdy ostatni czwartek
miesiąca.
(Gminna Rada Seniorów)
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Relacja z XXXII sesji Rady Gminy Kozy

We wtorek, 10 października 2017 r., odbyła się
XXXII sesja Rady Gminy Kozy, na której podjęto następujące uchwały:
1) nr XXXII/250/17 w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach, polegającą na zmianie jego
siedziby z Placu ks. Karola Kochaja 2 na
ul. Akacjową 8 w Kozach. Uchwała dotycząca zamiaru przekształcenia przedszkola uzyskała pozytywną opinię Śląskiego Kuratora
Oświaty w Katowicach;
2) nr XXXII/251/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego
w Kozach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana III Sobieskiego w Kozach;
3) nr XXXII/252/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach;
4) nr XXXII/253/17 w sprawie zatwierdzenia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych w Gminie Kozy na
lata 2018-2020”. Przyjęty plan określa w szczególności planowany zakres usług wodociągowych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjnego w poszczególnych latach;
5) nr XXXII/254/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na
lata 2017-2035;
6) nr XXXII/255/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy
z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy;
7) nr XXXII/256/17 w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków stanowiących dochody
budżetu Gminy Kozy instrumentem płat-

niczym – usługa zostanie udostępniona
w styczniu 2018 r.;
8) nr XXXII/257/17 w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie
bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
części nieruchomości zabudowanej położonej w Kozach przy ul. Przecznia 3, na działce
nr 2229/3, obj. KW BB1B/00062033/9.
Przedmiotowa uchwała dotyczy zmiany
formy władania powyższą nieruchomością,
która uprzednio była przedmiotem umowy użyczenia zawartej w 2002 r. pomiędzy
Gminą Kozy i Ludowym Klubem Sportowym „Orzeł” w Kozach.
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, oraz na tablicy ogłoszeń w holu
Urzędu Gminy.

Walka ze smogiem
Rozpoczął się sezon grzewczy, a z nim powrócił temat jakości powietrza, którym
oddychamy. Gdy w powietrzu znajduje się
dużo zanieczyszczeń, a warunki atmosferyczne (np. brak wiatru czy mgła) sprzyjają ich
koncentracji, pojawia się smog, który nie daje
nam swobodnie oddychać. Zanieczyszczone
powietrze zawiera przede wszystkim tlenek
siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadzę i pyły,
które mają negatywny wpływ na zdrowie!
Konsekwencje wynikające z przebywania
na terenach o zanieczyszczonym powietrzu
są przerażające, a narażone na nie są przede
wszystkim osoby z chorobami układu oddechowego, alergicy, a także kobiety w ciąży,
dzieci oraz osoby starsze. Chcąc przeciwdziałać skutkom negatywnego oddziaływania
zanieczyszczeń na środowisko Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił tzw. „uchwałę
antysmogową”. Na podstawie jej zapisów od
1 września 2017 r., na terenie naszego województwa zakazuje się spalania
w urządzeniach grzewczych na paliwa stałe o mocy do 1 MW: wilgotnego
drewna oraz mułów, flotów, węgla brunatnego i mieszanek, w skład których
one wchodzą.
Paliwami dopuszczonymi do spalania są: węgiel kawałkowy (np. kostka, orzech, groszek),
paliwa niskoemisyjne (np. koks opałowy)
oraz sucha biomasa (np. drewno, rośliny drzewiaste szybko rosnące, słoma).
„Uchwała antysmogowa” zobowiązuje również właścicieli nieruchomości do wymiany
starych kotłów grzewczych opalanych paliNr 11 - listopad 2017

wem stałym na nowoczesne kotły klasy 5 lub
tzw. kotły ECODESIGN. I tak, stare kotły,
które mają ponad 10 lat należy wymienić do końca roku 2021, kotły które mają
5-10 lat – do końca roku 2023, kotły mające poniżej 5 lat – do końca roku 2025,
a kotły klasy 3 lub 4 – do końca roku 2027.
Należy również pamiętać, że po 1 września
bieżącego roku instalujemy już tylko nowoczesne kotły klasy 5 lub ECODESIGN.
Do kontroli przestrzegania zapisów „uchwały antysmogowej” zobowiązano pracowników gmin. Przypadki naruszenia przepisów
„uchwały antysmogowej”, np. spalanie niewłaściwych paliw lub odpadów w urządzeniach grzewczych ujawnione podczas kontroli
prowadzonej przez upoważnionych pracowników urzędu będą zgłaszane na policję lub do
sądu w celu ukarania osób odpowiedzialnych.
Gmina Kozy, mając na uwadze dbałość
o środowisko oraz wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców rozpoczęła przygotowania do wdrożenia Programu, który
pomoże właścicielom domów jednorodzinnych w wymianie urządzeń grzewczych. Warunkiem wdrożenia Programu jest przyjęcie
przez Radę Gminy Kozy stosownych uchwał,
pozwalających na ubieganie się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Katowicach oraz określających
wysokość dotacji udzielanej mieszkańcom
na wymianę źródeł ciepła. W ramach programu – w latach od 2018 do 2020, planuje się
dofinansowanie do wymiany starych kotłów
węglowych na nowoczesne kotły węglowe lub
4

na gazowe. Zakłada się udzielanie dotacji
również na wymianę kotłów gazowych
starego typu na nowe. Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania będzie
fizyczna likwidacja starego źródła ogrzewania. W przypadku zainteresowania wymianą kotłów w kolejnych latach, Program
może zostać przedłużony do roku 2027.
Nabór wniosków do Programu na dany
rok będzie ogłaszany początkiem każdego
roku. Zachęcamy
do śledzenia strony internetowej
Gminy
www.kozy.pl,
gdzie w zakładce „Gospodarka
niskoemisyjna”
na bieżąco będą
umieszczane informacje na temat Programu.
(UG)

Przypominamy!
Spalanie odpadów w kotłach grzewczych oraz
piecach jest nielegalne. Podczas spalania odpadów do powietrza emitowane są szkodliwe
dla organizmów żywych i środowiska związki
(dioksany i furany). Mają one ogromny wpływ na
zdrowie człowieka: uszkadzają układ nerwowy,
niszczą wątrobę, nerki, płuca, wywołują choroby
skóry, alergie, wady wrodzone, powodują obniżenie odporności. Za spalanie odpadów grozi
kara aresztu albo grzywny, przewidziana przepisami prawa, w wysokości do 5 tys. zł.

Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

gmina

					Pytania do wójta

foto: Tomasz Bednarski

starszych. W opracowaniu jest też nowa strona
internetowa, na razie działa profil instytucji na Facebooku pod adresem: facebook.com/cswkozy,
gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące działalności Centrum.

Miesiąc temu został oddany do użytku wyremontowany obiekt Centrum Sportowo-Widowiskowego. Jakie prace wykonano?
W ramach przeprowadzonej termomodernizacji budynek został ocieplony styropianem, zyskał nową elewację, wymieniono okna. W części
basenowej zlikwidowano dwa okna od strony
zachodniej. Przebudowano i zmodernizowano szatnie, trwale wydzielono pomieszczenia
toalet. Zamontowane zostały nowe prysznice
i armatura sanitarna, zakupiono między innymi
nowoczesne szafki na ubrania i buty, na ścianach i podłogach położono nowe płytki ceramiczne. Zmodernizowano oświetlenie basenu,
wprowadzono nowoczesne ledowe lampy oraz
zamontowano oświetlenie awaryjne. Częściowo zmodernizowano instalację elektryczną.
Wykusz basenu zyskał nowe przeszklenie wraz
z nowoczesną, ciepłą konstrukcją aluminiową.
Pływalnia została wyposażona w profesjonalny
elektroniczny system obsługi klienta. System
został tak zaprojektowany, aby każdy klient korzystający z obiektu na podstawie jednego karnetu mógł skorzystać z sauny, siłowni lub wejść
na basen. Karnety są kwotowe, a ich zakup
powoduje zmniejszenie kosztów dla korzystających z obiektu, dla przykładu karnet o wartości
100 zł daje oszczędność 15 zł.
Wiele pomieszczeń wymalowano. W Centrum
wykonano całkowicie nową kotłownię, a in-

stalację ogrzewania oddzielono od znajdującej
się w tym samym kompleksie Szkoły Podstawowej nr 1. Z myślą o jakości użytkowania
tutejszej hali sportowej wykonano wentylację
mechaniczną, w hali pojawiły się również rolety pochłaniające nadmierne promieniowanie
słoneczne. Zmodernizowano system solarny.
Wszystkie podjęte działania w CSW mają na
celu zmianę estetyki na zewnątrz i wewnątrz
obiektu oraz poprawę jego funkcjonalności
oraz obniżenie kosztów utrzymania Centrum.
Wartość robót termomodernizacyjnych sfinansowanych przez Gminę Kozy to około
1.350.000 złotych. Z tego wydatki o wartości
639.500 złotych zostały pokryte z części pożyczki umorzonej przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Warunkiem umorzenia pożyczki było przeznaczenie tej kwoty na inwestycję
proekologiczną. Dodatkowo część robót na
kwotę około 180.000 zł sfinansowało Centrum
Sportowo-Widowiskowe.
Stopniowo wdrażane są też nowe pomysły na
przyciągnięcie większej liczby zwolenników
aktywnego spędzania czasu. Do Kóz przeniesiona została już Halowa Liga Skrzatów w piłce
nożnej, w której uczestniczą zespoły złożone
z zawodników roczników 2008-2009. W planie
jest też dopasowanie oferty do oczekiwań społecznych, m.in. młodzieży gimnazjalnej i osób

W piątek, 3 listopada, Starosta Bielski
przyznał nagrody im. ks. Józefa Londzina.
Nagrodę otrzymał przedstawiciel Wilamowic. Gmina Kozy zgłosiła też swojego
kandydata.
Była to już XIX edycja tej nagrody przyznawanej corocznie osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju samorządności. Uroczystość
organizowana jest w listopadzie i łączy się
z obchodami Święta Niepodległości. Nagroda
została ustanowiona w 1999 r. dla podkreślenia
nieprzemijających zasług społecznych i kulturowych oraz uczczenia pamięci wybitnego
patrioty oraz działacza narodowego ks. Józefa
Londzina. Stanowi uhonorowanie dla osób,
które w działalności kulturalnej, twórczej, społecznej, samorządowej lub naukowej na terenie
powiatu bielskiego nawiązują do idei realizowanych przez ks. Józefa Londzina oraz wnoszą
trwałe humanistyczne wartości do kultury narodowej. Kandydatów do nagrody nominują
poszczególne samorządy gmin naszego powiatu. Propozycje samorządów akceptuje kapituła, która dokonuje wyboru laureata. Samorząd gminy Kozy na przestrzeni wszystkich lat
trwania konkursu zgłosił następujące osoby:
Henryk Pysz, Jerzy Witkowski, Józef Woliński, Stanisław Wróbel, Władysław Skoczylas,
Bernadetta Sochacka, Antonina Nosek – Siostra Tarsylia, Alicja Jurzak, Jan Wolnicki, Danuta Kliś, Eugeniusz Baścik, Towarzystwo
Charytatywne im. Ojca Pio w Kozach, Kazimierz Sztafa, Krystyna Knycz, Marek Małecki,
Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach, Renata
Rapacz, ks. Walenty Brynczka. Do tej pory
nagrodę im. Londzina z naszej gminy otrzymali: Henryk Pysz w 1999 r. oraz Jan Wolnicki
w 2007 r. Do tegorocznej edycji konkursu samorząd gminy Kozy po raz drugi zgłosił kandydaturę Marka Małeckiego, dyrektora Domu Kultury
w Kozach.
Dziękuję za rozmowę.		
(red)

INFORMACJA

Informujemy, że Poradnia Ginekologiczna NZOZ Twój Specjalista lek. med. Urszula Olearczyk-Nycz ul. Szkolna 1 w Kozach kończy
działalność z dniem 31 grudnia 2017 r. Zainteresowani pacjenci proszeni są o odbiór wyników badań w godzinach przyjęć poradni, do
dnia 29 grudnia 2017 r.
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bezpieczeństwo

Bezpieczny kozianin

Oszustwa

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku Policja stwierdziła ponad 1100
przypadków oszustw dokonanych metodą „na
wnuczka”, a ponad 3000 usiłowań dokonania
tego przestępstwa przy wykorzystaniu tak zwanej „legendy”. W wyniku działań oszustów, pokrzywdzeni stracili prawie 38 milionów złotych,
z czego zdołano odzyskać tylko 1,6 miliona złotych. Są to dane obejmujące wyłącznie oficjalnie
zgłoszone czyny, więc rzeczywista skala zjawiska
może być znacznie większa. Wiele osób nie informuje organów ścigania o tym przestępstwie, przy
czym jednym z powodów takiego zachowania
jest wstyd lub niska kwota straty, a właśnie na to
liczą sprawcy wyłudzeń.
Z jakimi rodzajami oszustw przyjmujący zawiadomienia policjanci spotykają się najczęściej? Są
to głównie zakupy przez internet, wprowadzanie
w błąd przy zawieraniu nowych umów, sprzedaże przy okazji różnego rodzaju darmowych pokazów sprzętów, wreszcie słynne wizyty domowe składane przez oszustów podających się za
pracowników instytucji (organów ścigania, dostawców mediów, kurierów, listonoszy), przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, czy wreszcie
udających ludzi potrzebujących pomocy.
Każdy oszust stosuje bardzo proste, jednak jak
się później okazuje, niezwykle skuteczne metody. Wykorzystuje powszechne i oczywiste teorie,
znane w psychologii jako techniki wywierania
wpływu na ludzi.
Po pierwsze wykorzystuje naturalną skłonność
człowieka do skorzystania z okazji. Proponuje
korzystną cenę za produkt (czasem absurdalnie

niską), tłumacząc ją sprzyjającymi okolicznościami. Jako przykład mogą posłużyć internetowe
aukcje różnego rodzaju sprzętów (telefonów,
notebooków), pochodzących z likwidowanych sklepów lub posiadające drobne wady,
oczywiście niemające najmniejszego wpływu
na funkcjonalność. Oszust proponuje zakup
najnowszego modelu smartfona za ułamek
jego faktycznej wartości. Przedstawiona w ten
sposób okazja może być dla niektórych ludzi
zbyt nęcąca, aby ich zdrowy rozsądek na czas
powstrzymał dokonanie przelewu. Podobnie
odbywa się to w przypadkach proponowania
nowych, tańszych umów abonamentowych,
czy też innych okazji.
Drugą metodą jest powoływanie się oszusta na
autorytet. Wykorzystuje go przez podanie fikcyjnego stanowiska lub instytucji, którą reprezentuje. W połączeniu z korzystnym wyglądem
i ubraniem oraz umiejętnością wypowiadania
się, prezentuje się jako poważna osoba, której
możemy zaufać i przekazać nasze pieniądze lub
zawrzeć umowę.
Trzecią stosowaną metodą jest zaskoczenie.
Oszust działa dynamicznie, narzucając swoje
tempo rozmówcy, nie dając mu możliwości spokojnego przemyślenia oferty lub sytuacji, w jakiej
się znalazł. Ten sposób wykorzystują, między
innymi, sprawcy używający „legendy” wypadku
komunikacyjnego osoby bliskiej pokrzywdzonemu, tytułem czego należy szybko wpłacić pieniądze jako kaucję.
Wśród innych metod są też techniki wykorzystujące chęć odwdzięczenia się – popularne przy

sprzedażach po „darmowych prezentacjach
sprzętu AGD”, skłonność do pomagania, chęć
wspólnego pozbycia się problemu i wiele innych.
Są one najważniejszymi założeniami, wręcz fundamentami zawodu przestępcy-oszusta. Przy
wymienionych wcześniej, inne atrybuty, takie jak:
dziesiątki lub setki kont bankowych zakładanych
na tak zwanych „słupów”, karty telefoniczne zarejestrowane poza granicami kraju lub na figurantów, podrobione identyfikatory i legitymacje, kradzione tablice rejestracyjne – są tylko narzędziami
potrzebnymi do skutecznego, nienamierzalnego
wyprowadzenia pieniędzy lub danych.
Najlepszą obroną przed każdym oszustem jest
asertywność oraz działanie w celu jego zdemaskowania: żądanie okazania dokumentu tożsamości, sprawdzenie firmy lub instytucji, na którą
się powołuje, konsultacja z innymi członkami
rodziny, znajomymi, sąsiadami przed zawarciem transakcji. Najcenniejszą rzecz dla oszusta
stanowi jego anonimowość. W obawie przed
możliwością jej utraty, w popłochu się wycofuje.
W takim przypadku pozostaje bezzwłocznie powiadomić Policję o usiłowaniu dokonania oszustwa.		
(Sebastian Harężlak)
Kozy w liczbach od 1 września 2017 roku do
30 września 2017 roku:
82 – zgłoszone i podjęte interwencje
policyjne
15 – interwencje domowe
7 – zdarzenia w ruchu lądowym (kolizje)
4 – oszustwa internetowe
2 – kradzieże z włamaniem

Plany Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska
Już na początku 2018 roku LGD Ziemia Bielska
rusza z kolejnymi naborami wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata
2016-2020.
Tym razem o pomoc będzie można ubiegać się
w zakresie podejmowania i rozwijania działalności
gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego. W przypadku naboru na podejmowanie
działalności gospodarczej oferta skierowana będzie głównie do osób planujących utworzenie firmy
z branży odnawialnych źródeł energii. Dotacje na
rozwój działalności gospodarczej będą przewidziane głównie dla firm prowadzących działalność w zakresie produktu lokalnego i odnawialnych źródeł
energii.
Z naboru wniosków z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego będą mogły skorzystać instytucje

działające w sferze kultury, a sfinansowane będą
mogły być projekty polegające na zakupie wyposażenia związanego z prowadzoną działalnością
kulturalną.
Warunki konkursu pozostają bez zmian – z naborów mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica,
Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice),
jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, ale chcą ją rozwijać na naszym
terenie.
Wysokość dotacji dla osób podejmujących działalność gospodarczą to 50 tys. zł (bezzwrotna premia
wypłacana w dwóch ratach). Wsparcie na rozwój
firmy czy zachowanie dziedzictwa lokalnego polega
na refundacji poniesionych kosztów (w zależności

od reprezentowanego sektora zwrot wyniesie od
63,63 % do 95 % kosztów).
Aby złożyć projekt należy najpierw zapoznać się ze
Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”. Można też skorzystać z bezpłatnego doradztwa, szkoleń i warsztatów oferowanych przez LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze
LGD Ziemia Bielska. 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.
Nr 11 - listopad 2017
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publicystyka

Felieton

Pomiędzy geniuszem, a oszołomem

Był cichy jesienny dzień. Deszcz zacinał tak bardzo, a wiatr dął tak srogo, że nawet zatwardziałe
czytelniczki nie zdecydowały się wyjść z domu
po kolejną porcję książek. Danielle Steel, Nora
Roberts i inne weteranki literatury kobiecej
patrzyły smutno na pałacowe pustki z okładek
swoich bestsellerów, a bibliotekarze snuli się od
półki do półki jak pałacowe duchy, układając
i porządkując wszystko to, czego zazwyczaj nie
ma czasu poukładać i uporządkować. Wtedy,
gdy straciliśmy już nadzieję na jakichkolwiek
gości poza targanymi wiatrem rozmoczonymi liśćmi, w naszych progach pojawił się zlany
deszczem kurier. W pelerynie, ze strąkami włosów na mokrej twarzy, wyglądał, jak postać ze
starego filmu przygodowego i bardziej przypominał kapitana statku, niż listonosza. „A to od
kogo?”, spytała najbardziej energiczna z bibliotekarek, niemalże wyrywając zaskoczonemu
posłańcowi paczkę, którą ściskał pod pachą tak,
jakby zawiniątko było bezdomnym szczeniaczkiem, a nie pudełkiem z kartonu owiniętym
toną taśmy. Kurier, widocznie znudzony pogodą i ospały, nie miał pojęcia ani kto nadał paczkę, ani co może być w środku. Wiedział jedynie,
że przesyłka została opłacona. „Oho, pewnie
znowu materiały reklamowe” zamarudziliśmy

Angielski dla
wszystkich

wspólnie, spodziewając się ulotek, a najbardziej
żywotna z nas – ta sama, która jako pierwsza zainteresowała się paczką – pobiegła po nożyczki,
aby przeciąć szczelnie zawiniętą na kartonie taśmę klejącą. Jakże wielkie było nasze zaskoczenie, gdy okazało się, iż dostaliśmy… prezent.
Właściwie nie my, tylko nasi czytelnicy. „Jerzy
Zięba. Ukryte terapie” mówiła czarna czcionka
na białym tle. „Eee tam, to już mamy!” orzekła,
zgodnie z prawdą, znawczyni naszego księgozbioru. Gdy jednak sprawdziliśmy dostępność
owej książki, okazało się, że nasz egzemplarz
jest już wypożyczony. Po przejrzeniu historii
stwierdziliśmy, że wcześniej również był wypożyczony. I jeszcze wcześniej. I jeszcze wcześniej! Popularna pozycja, zauważyliśmy wspólnie, a ja przypomniałam sobie znajomą lekarkę,
która poleciła mi jakiś czas temu zainteresować
się tym autorem. Jest to nieco dziwne, biorąc
pod uwagę fakt, że podtytuł na okładce mówi
„czego lekarz ci nie powie”. Pewna internetowa
encyklopedia, znana ze swojej stronniczości
oraz z tego, iż opinie często przedstawiane są
tam jako fakty, opisuje Jerzego Ziębę jako, cóż,
oszołoma, który w swoich dziełach prezentuje
pseudonaukowe bzdury. Te pseudonaukowe
bzdury, jak można łatwo sprawdzić w spisie

Krzyżówka
koziańska

Poznaliśmy już czas przeszły prosty. Oto dalsza część
czasowników nieregularnych. Ich przeszłej formy trzeba
nauczyć się na pamięć.
It was a great day yesterday. In the morning I ate breakfast and drank coffee. Then I went for a walk to the park.
I saw a squirrel and a lot of birds. For lunch, I bought
a chicken sandwich. Later, I had a nice dinner with my
family. We made chocolate cookies for dessert. In the
evening we watched a film together.

Wczoraj był piękny dzień. Rano zjadłem śniadanie i wypiłem kawę. Potem poszedłem na spacer do parku. Widziałem wiewiórkę i dużo ptaków. Na drugie śniadanie
kupiłem kanapkę z kurczakiem. Potem mieliśmy miły
obiad z rodziną. Zrobiliśmy czekoladowe ciastka na deser. Wieczorem obejrzeliśmy razem film.
Poniżej podajemy nieregularne czasowniki w bezokoliczniku oraz ich formy przeszłe.
to be (być) – was (1 i 3 osoba liczby pojedynczej)
lub were (2 os. l. poj. + liczba mnoga)
to eat (jeść) – ate
to drink (pić) – drank
to go (iść) – went
to see (widzieć) – saw
to buy (kupować) – bought
to have (mieć) – had to make (robić) – made
Uwaga! Czasownik “to watch” (oglądać) jest regularny.
Oznacza to, że aby utworzyć jego formę przeszłą, wystarczy dodać końcówkę „ed”. Słowo „być” jest wyjątkiem
i posiada dwie formy przeszłe: „was”, jeśli mówimy o sobie
bądź osobie trzeciej, oraz „were”, jeśli zwracamy się do
kogoś lub używamy liczby mnogiej. Dla przykładu, „She
was in the shop” znaczy „Ona była w sklepie”, a „They
were in the shop” oznacza “Oni byli w sklepie”.
(gbp)

Poziomo:

1

treści, to informacje o szerokim zastosowaniu
witamin C, D, E, A oraz K2, a także minerałów
i tłuszczów, wielokrotnie poparte odnośnikiem
do naukowych publikacji. Nie zmienia to faktu,
iż „Ukryte terapie” to pozycja popularnonaukowa i tak powinna być traktowana. Jak się
okazuje, znalazła się ona w pierwszej dziesiątce
bestsellerów w znanej internetowej księgarni.
Popularność „Ukrytych terapii” oraz fakt, iż
istnieją lekarze, którzy wspierają Jerzego Ziębę,
nie udowadnia oczywiście, że wysokie dawki
witaminy C, dla przykładu, uchronią nas przed
poważnymi chorobami (jak zapewnia autor).
Tym, którzy na co dzień obcują z książkami,
łatwo jest jednak stwierdzić, że świat, także naukowy i literacki, pełen jest sprzecznych opinii
i nie na wszystko trzeba patrzeć w kategoriach
skrajności. Pomiędzy „oszołomem”, a „geniuszem”, pomiędzy „oszustem”, a „autorytetem”
jest cała gama określeń. Czasem, w deszczowy
dzień, być może dobrze jest więc przeczytać coś
innego, niż zwykle, pod warunkiem oczywiście,
że nie zamykamy się tym samym na inne głosy
w dyskusji i zachowujemy zdrowy rozsądek.
Można nawet powiedzieć, że jest to swego rodzaju czytelnicza odpowiedzialność.
(Aleksandra Radlak)
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1) był wydobywany w kamieniołomie

7

3

Stanisława Żurka
6) Stanisław, organista przed

9

Piotrem Cieślikiem
7) drąg do kierowania furmanką

8
8

10
5

11

12

8) stwór z Himalajów
9) góruje nad Hrobaczą Łąką

2

13

12) Edmund, nauczyciel, więzień

15

Oświęcimia
13) pole nie obsiewane

14

1

16

19

15) skrzydła do szybowania

10

17

16) bogini zwycięstwa

6

17) język Rzymian

4
(Stanisław Laszczak)

Pionowo:
1) kolońska lub utleniona

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie

2) rzeka zwana Graniczną
3) pracownik w stanie spoczynku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4) dzielnica Kóz
5) nóż do korowania
10) smutek po śmierci bliskiego
11) Edward, kozianin, trenował
Łuszczka
14) między prezbiterium a kruchtą

7

Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście
w bibliotece lub Urzędzie Gminy (sekretariat) do 30 listopada br.
podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.
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edukacja

Warsztaty Ekologiczne

foto: SP 1

Fundacja ekologiczna „Arka” prowadziła
w Jedynce akcje edukacyjne: „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, „Segregujesz – zyskujesz”.
Uczniowie klas od 4 do 7 wraz z nauczycielami
uczestniczyli w zajęciach na placu szkolnym,
których celem było poszerzenie świadomości
w zakresie ochrony środowiska i jednocześnie
wpływu zmian zachodzących w przyrodzie na
człowieka. Tematem warsztatów były zagadnienia ochrony powietrza, gospodarki odpadami, a także ochrony zwierząt.
Największym powodzeniem cieszyła się gra
z wielką planszą, podczas której dzieci odpowiadały na zadawane pytania, sprawdzające ich
wiedzę z zakresu ekologii. Atrakcją były też rowery wytwarzające prąd. Takie zajęcia z aktywnym udziałem uczniów pozwalają zapamiętać
wiele informacji, nauczyć odpowiednich postaw i dobrze się bawić. 		
(SP1)

Nagrody dla pedagogów
Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które obchodzono 13 października 2017 r. w Pałacu Czeczów, 14 pedagogów z koziańskich szkół otrzymało nagrody
pieniężne od Wójta Gminy Krzysztofa Fiałkowskiego. – Niech te nagrody będą formą podziękowania za codzienny trud, osobiste zaangażowanie Państwa w proces przekazywania
wiedzy i kształtowania charakterów młodych ludzi. Wasze starania niech przełożą się na
szacunek uczniów i rodziców – mówił Wójt, życząc nauczycielom jak najlepszych wyników
w pracy zawodowej i zadowolenia w życiu osobistym.
Wśród nagrodzonych znaleźli się: Bożena Blachura, Edyta Drabek-Kućka, Dariusz Frączkiewicz, Barbara Jasińska, Magdalena Linke, Agnieszka Matlak, Joanna Matlak, Grażyna
Miodońska, Barbara Najzer-Kabza, Alina Nowak, Tomasz Pająk, Anna Polak, Maria Sitarz,
Agata Sojka-Marek.

Medale
lekkoatletów
12 października zaledwie 8-osobowa reprezentacja SP nr 1 uczestniczyła w II edycji
(ostatniej w tym roku kalendarzowym)
Czwartków Lekkoatletycznych w Wapienicy. Pomimo nielicznej grupy sportowców,
zawodnikom Jedynki udało się 4-krotnie
znaleźć na podium zawodów:
2.m Stanisław Dużniak – skok wzwyż, 1.20m,
3.m Stanisław Dużniak – bieg na dystansie 60m, 8.99s,
3.m Nikodem Baścik – skok wzwyż, 1.10m
3.m Jarosław Olma – skok w dal, 3.63m

Miłym zwieńczeniem święta i dopełnieniem uroczystości były występy uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 		
(GZOSIP)

(SP1)

Wyprawa za wyprawą
Wędrująca po górach 40-osobowa grupa
„Groniczki” wybrała się w Beskid Wyspowy.
Tym razem młodzi turyści zdobyli Luboń
Wielki (1022 m n.p.m.), szczyt znajdujący
się pomiędzy Rabką-Zdrojem a Mszaną
Dolną. Trasa wycieczki prowadziła przez
Perć Borkowskiego, jedyne w Beskidzie
Wyspowym gołoborze, gdzie zmagać trzeba się było z dużymi trudnościami oraz wykazać umiejętnościami wspinaczkowymi.
Wbrew obawom opiekunów, właśnie ten
niełatwy i skalisty fragment szlaku okazał
się dla dzieci największą atrakcją.
foto: SP 1

(SP1)
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Grupa „Groniczki” odwiedziła tereny
Beskidu Wyspowego.
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CSW w nowej odsłonie

inwestycje

Podczas remontu Centrum Sportowo
Widowiskowego wykonano wiele prac.
– Poprawiła się funkcjonalność naszego
obiektu oraz jego estetyka. Mamy także
sporo pomysłów, które stopniowo będziemy starali się wdrażać. Będziemy tworzyć
warunki dla aktywności wszystkich mieszkańców, młodszych i starszych – mówi
Konrad Hamerlak, dyrektor CSW.
(RED)

W ramach prac termomodernizacyjnych obiekt został ocieplony, zyskał nową elewację. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, odnowiono wykusz basenowy

Nad wejściem zamontowane zostały
nowe elementy logo, wykonano specjalną
nawierzchnię na tarasie i schodach wejściowych

Hala sportowa została odmalowana, w oknach zamontowano rolety
pochłaniające nadmierne promieniowanie słoneczne

Pływalnia zyskała nowe szatnie, profesjonalny elektroniczny system obsługi klienta
oraz oświetlenie ledowe. Ponadto zamontowano oświetlenie ewakuacyjne oraz
awaryjne

foto: arch. CSW, MS
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foto: Krzysztof Solich

Uroczystości Narodowe

foto: Krzysztof Solich

Nasi mieszkańcy tradycyjnie, licznie wzięli udział w 8. Koziańskim Biegu Niepodległości

foto: arch. DK

W happeningu zorganizowanym przez uczniów „Baczyńskiego” - Biało-czerwono pod platanem, tradycyjnie wzięło udział wielu najmłodszych

Szabla dla legionistów i w II Rzeczpospolitej – wystawa i prelekcja przygotowana przez Kazimierza Sztafę

foto: arch. DK

ego Święta Niepodległości

Kwiaty pod tablicami pamiątkowymi złożyli przedstawiciele
Urzędu Gminy Kozy z wójtem Krzysztofem Fiałkowskim

foto: arch. DK

W hali CSW odbyła się dekoracja zwycięzców biegu
oraz pokaz „Po wojskowemu – znaczy sprawnie”

foto: Marcin Nikiel
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W Pałacu Czeczów po raz 21. odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.
Wyniki konkursu dostępne na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl

Na podstawie historii pobytu legionistów Piłsudskiego w Kozach zorganizowano wyjątkową inscenizację pt. „Przybyli ułani”

sport

Piłkarski memoriał

foto: arch.

wali komplet zwycięstw. Z jedną porażką na
turniejowe podium załapali się jeszcze zawodnicy GLKS Wilkowice, nieznacznie zaś zespół
UKS Kozy wyprzedziła także Zapora Porąbka.
Bez zdobyczy punktowych tabelę zamknął
LKS Orzeł Kozy.
Do piłkarzy drużyny triumfatora trafiły nagrody indywidualne dla strzelca i bramkarza. Nikt
jednak nie opuścił boiska CSW bez medalu,
piłki i przygotowanych na tę okazję drobnych
gadżetów. Zespołom przyznano natomiast puchary, a także dyplomy, którymi uhonorowano
również opiekunów poszczególnych zespołów.
Gościem Memoriału był Paweł Skóra. Jeden
z najlepszych na świecie specjalistów od piłkarskich sztuczek zademonstrował pełnię swojego
talentu, z chęcią udzielając wskazówek uczestnikom zawodów. 			
(M)

foto: arch. LKS Orzeł Kozy

Na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach
odbyła się w październiku piąta edycja Memoriału Konrada i Patryka. Poprzez piłkarskie rozgrywki uczczono pamięć tragicznie zmarłych
młodych zawodników z Kóz.
Piłkarski turniej tradycyjnie poprzedzony został wspólnym przemarszem na pobliski cmentarz. Odmówiono krótką modlitwę w intencji
chłopców, zapalono symboliczne znicze i złożono kwiaty na ich grobie.
Po oficjalnym otwarciu, dokonanym przez
wójta gminy Kozy Krzysztofa Fiałkowskiego
i przewodniczącą Rady Gminy Bożenę Sadlik,
przystąpiono do memoriałowych meczów.
Te z udziałem pięciu zespołów z rocznika
2008 i młodszych przeprowadzono systemem
„każdy z każdym”. Najlepsze wyniki osiągnęli
młodzi piłkarze KS Bestwinka, którzy zanoto-

Szachowy sukces

Tomasz Makuch, 8-letni szachista LKS Orzeł
Kozy, zanotował bardzo dobry występ w ogólnopolskiej rywalizacji. W czerwcu tego roku
podopieczny sekcji szachowej klubu z Kóz
wywalczył podczas mistrzostw wojewódzkich
awans do półfinałów krajowych mistrzostw
w kategorii juniorów. Końcem października
Tomasz Makuch wystartował w Pokrzywnej
w gronie czołowych szachistów w Polsce,
uzyskując znakomite 8. miejsce, po wygraniu
pięciu partii. Na dodatek kozianin sklasyfikowany został na 2. pozycji w zestawieniu zawodników z rocznika 2009.

– Dzięki grze na najwyższym poziomie
Tomek niewątpliwie zdobył sporo doświadczenia. Warto dodać, że był jedynym
zawodnikiem z powiatu bielskiego, który
wywalczył awans do tych mistrzostw – informuje klub młodego szachisty.

Z najmłodszymi podczas turnieju spotkał się Paweł Skóra,
specjalista od sztuczek piłkarskich.

(RED)

O reprezentantach sportów siłowych z Kóz
ponownie głośno. A to za sprawą znakomitych
startów podczas październikowych mistrzostw
świata w wyciskaniu sztangi leżąc, trójboju siłowym i martwym ciągu. Rywalizacja w ramach
federacji WUAP z udziałem 540 zawodniczek
i zawodników z 24 krajów odbywała się w okresie od 16 do 22 października w Pradze. W tym
elitarnym gronie doskonale wypadli reprezentanci gminy Kozy, trenujący na co dzień w tutejszym Centrum Sportowo-Widowiskowym.
Bezkonkurencyjni okazali się: Patrycja Sekuła
(kategoria 64 kg), Beata Kowalska (kat. 70 kg),
Konrad Majocha (kat. 83 kg junior), Grzegorz
Drewniany (kat. 100 kg senior), Wiesław WróNr 11 - listopad 2017

bel (kat. 100 kg masters) oraz Janusz Witkowski
(kat. 110 kg masters). Złote medale koziańscy siłacze okrasili rekordami świata. Te w konkurencji martwego ciągu stały się udziałem Beaty Kowalskiej (138 kg), Konrada Majochy (225 kg)
i Wiesława Wróbla (255 kg). Warto odnotować
również, że Konrad Majocha i Wiesław Wróbel
zajęli miejsca na najniższych stopniach podium
wśród wszystkich zawodników – odpowiednio
w kategorii junior i masters – zdobywając Puchary Mistrzów Świata. Jak podkreślił trenujący
grupę reprezentantów z Kóz Wiesław Wróbel, to
kolejne znakomite rezultaty w tym roku, a nie byłyby one możliwe bez pomocy finansowej osób
wspierających koziańskich siłaczy.
(M)
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Złote medale i rekordy świata
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Piłkarze „w kratkę”
bramkę kontaktową zgarnięcie przynajmniej
„oczka” wydawało się realne.

LKS Orzeł: Marcin Kozielski, Jakub Polakowski, Do-

• LKS Wilamowiczanka Wilamowice – LKS Orzeł

Przemysław Łoński, Łukasz Szołucha, Przemysław

Kozy 1:1 (1:0) Gol: Przemysław Łoński

minik Orszulik, Marcin Stefanowicz, Jakub Honkisz,
Pielesz, Przemysław Zontek, Patryk Pieczora, Jakub

• LKS Orzeł Kozy – KS Iskra Rybarzowice 7:0

Mrozek, Sebastian Linowski, Grzegorz Puda, Jakub

(0:0) Gole: Przemysław Zontek – 2, Jakub Ku-

Kunicki, Daniel Mańkowski, Mateusz Stwora, Łukasz

nicki – 2, Łukasz Duźniak – 2, Patryk Pieczora

Duźniak, Dawid Żurek, Arkadiusz Majdoń, Roman

• Zamek Grodziec – LKS Orzeł Kozy 1:0 (1:0)

Cholewa, Marek Makarewicz, Kamil Zieleźnik, Ad-

• LKS Orzeł Kozy – LKS Ligota 1:3 (0:1) Gol: Da-

rian Handzlik, Michał Radwan, Dawid Frania.
(M)

wid Żurek

foto: arch. LKS Orzeł Kozy

Blisko finiszu jesiennych rozgrywek bielskiej B-klasy zmienną formę prezentują piłkarze LKS
Orzeł Kozy. Kolejne ligowe występy kozian
przysporzyły drużynie i jej sympatykom dużo
emocji. W Wilamowicach futboliści Orła zremisowali 1:1, wyrównując wynik w drugiej połowie
trafieniem Przemysława Łońskiego. Popisem
podopiecznych trenera Jarosława Krystiana był
następny z b-klasowych meczów. Orzeł aż 7:0
pokonał Iskrę Rybarzowice, zdobywając wszystkie bramki po przerwie. Podwójny dorobek
strzelecki stał się udziałem Przemysława Zontka,
Jakuba Kunickiego i Łukasza Duźniaka, jednego
gola dołożył Patryk Pieczora. Niestety, potyczka
zespołu z Kóz z ekipą z Grodźca, miała dramatyczny przebieg. W 16. minucie przeciwnik objął
prowadzenie, ale w końcówce pierwszej części
po czerwonej kartce Zamek został osłabiony
liczebnie. Kozianie z tej sytuacji nie skorzystali,
marnując nawet rzut karny. Z kolei domowy
mecz z LKS Ligota gospodarze przegrali 1:3,
choć gdy w 80. minucie Dawid Żurek strzelił

Siatkarskie trójki

foto: arch. UKS Kozy

W drugiej edycji Powiatowej Ligi Minisiatkówki Dziewcząt zespołów trzyosobowych,
rozegranej w niedzielę, 22 października, wystartowały podopieczne UKS Kozy.
Drużyny prowadzone przez trener Monikę

Zembowicz, występujące w roli gospodyń
turnieju, rywalizowały z młodymi siatkarkami z pobliskich miejscowości. Gra odbywała się na mniejszych boiskach, w grupach
systemem „każdy z każdym”. Dziewczęta rywalizują w ten sposób
o punkty, które po finałowych
zawodach w grudniu zostaną zsumowane i wtedy też
nastąpi końcowe rozdanie
nagród. W Kozach najlepiej
poradziły sobie siatkarskie
trójki z Kęt i Porąbki, na 5.
miejscu zmagania zakończył
jeden z zespołów UKS Kozy.
Drugi sklasyfikowany został
na 14. pozycji. W drużynach
UKS Kozy wystąpiły: Anna
Pasierbska, Julia Nycz, Emilia
Malarz, Iga Skoczylas, Zuzanna Sztafińska, Jagoda Goliasz.
			 (RA)

Wygrywają
przy stołach
Zwycięstwami w nowy sezon wkroczyli pingpongiści Orła Kozy, rywalizujący na szczeblu
III ligi pod egidą Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. Kozianie pierwszy mecz rozegrali końcem września, pokonując na wyjeździe LITS
Meble Anders II Żywiec 7:3. Tydzień później
po zaciętej konfrontacji Orzeł okazał się lepszy
6:4 od ekipy LKS-u Pogórze. Podobnym stosunkiem wygranych pojedynków zakończył się
wyjazdowy mecz z Lesznianką Leszna Górna.
Druga domowa batalia również dostarczyła
tenisistom stołowym z Kóz dwóch „oczek” do
tabeli po zwycięstwie 6:4 nad KS Ogniwo Rogoźna Żory. Rywalizacja na tym etapie III ligi
zakończy się 24 stycznia 2018 roku. W grupie
z Orłem występuje 15 innych zespołów, poza
wyżej wspomnianymi również z Chybia, Bojanowa, Gilowic, Cieszyna, Rybnika, Węgierskiej
Górki, Skrzyszowa, Lędzin, Pszczyny i dwie
z Orzesza. 			
(M)

Halowa Liga Skrzatów
Młodzi piłkarze z roczników 2008 i 2009,
także broniący barw LKS Orzeł Kozy i UKS
Kozy, rywalizują w kolejnej edycji Halowej
Ligi Skrzatów, która odbywa się od nowego
sezonu w Centrum Sportowo-Widowiskowym
w Kozach. Liga w hali CSW rozpoczęła się we
wtorek, 10 października, od spotkań młodszych
zawodników. Zarówno Orzeł, jak i UKS ponio-

sły porażki, ulegając odpowiednio rówieśnikom Football4Pro i GLKS Wilczki Wilkowice.
W następnej kolejce październikowej Orzeł
zrehabilitował się zwycięstwem nad skrzatami
Smerfika Łodygowice (9:0), drużynie Football4Pro nie sprostali piłkarze UKS. W grupie rocznika 2008 Orzeł zakończył miniony
miesiąc jedną wygraną, odniesioną nad ekipą
13

z Łodygowic (9:4), oraz przegraną w meczu
przeciwko Football Academy Bielsko-Biała.
UKS spotkanie z Football4Pro przegrał, ale
o inauguracyjny sukces pokusił się w rywalizacji
z bielskim Football Academy (6:2). Szczegółowe informacje na temat Halowej Ligi Skrzatów
wraz z terminarzem rozgrywek można znaleźć
na stronie internetowej: www.hls.ligspace.pl. (R)
Koziańskie Wiadomości
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Pomoc dla mieszkańców

Wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, bardzo często również w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, leży u podstaw działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach.
Instytucja świadczy wiele form pomocowych, z której korzystają mieszkańcy gminy.
Świadczenia pieniężne
Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego lub specjalnego
celowego przekazywana jest różnym grupom potrzebujących. Trafia ona
między innymi do osób samotnych, niezdolnych do pracy, długotrwale
chorych, niepełnosprawnych, czy bezrobotnych. Tylko w pierwszym
półroczu 2017 roku zasiłek stały (o maksymalnej wysokości 604 zł)
otrzymało 26 osób – łączna kwota 74 761 tys. zł, zasiłek okresowy (maksymalnie 317 zł dla osoby samotnie gospodarującej i nieposiadającej dochodów) przyznano 75 osobom – łączna kwota 24 324,00 zł, zaś z pozostałych dwóch form, obejmujących m.in. przyznanie środków na zakup
leków, leczenie, czy zaopatrzenie w opał (pomoc uznaniowa i zależna od
potrzeb i możliwości finansowych GOPS), skorzystały 154 osoby – łączna kwota 83 110,00 zł.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
Adresatami programu są w szczególności osoby uzależnione od alkoholu,
narkotyków i dopalaczy, młodzież szkolna oraz rodziny osób z problemem
alkoholowym. GOPS prowadzi specjalny punkt konsultacyjny, w którym
porad udzielają psycholog, terapeuta uzależnień i radca prawny, prowadzona jest ponadto działalność profilaktyczna i informacyjna, zwłaszcza wśród
młodych osób. Funkcjonuje również powołana przez wójta Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach.
Gminny Punkt Konsultacyjny:
• psycholog (GOPS, ul. Szkolna 1) – każdy poniedziałek 15:00-19:00,
• radca prawny (GOPS, ul. Szkolna 1) – każdy poniedziałek 15:30-18:30,
• terapeuta uzależnień (budynek LKS Orzeł, ul. Przecznia 3) – każdy
wtorek 16:00-19:00.

Świadczenia niepieniężne
– Pierwszoplanową formą pomocy realizowaną przez pracowników socjalnych GOPS w Kozach jest praca socjalna. Rozumiana jest ona jako działalność, która ma na celu dobór odpowiednich metod prowadzących do
skutecznego rozwiązania zgłaszanych problemów życiowych – wyjaśnia
kierownik GOPS Renata Nycz. Prócz pracy socjalnej do świadczeń niepolegających na bezpośrednim przekazaniu środków finansowych należą:
składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, zapewnienie schronienia, zapewnienie ubrania
i posiłku, kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, czy często spotykane
na terenie gminy Kozy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (19 osób
w I półroczu 2017 r.) oraz dożywianie dzieci w szkole (43 osoby).

Fundusz alimentacyjny
Świadczenia przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd. GOPS wypłaca świadczenia, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, to znaczy, jeśli w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań
alimentacyjnych. Wysokość świadczenia wypłacana przez GOPS w Kozach nie przekracza 500 zł miesięcznie na dziecko.
Skierowanie do Domów Pomocy Społecznej
Z pomocy gminy w tym roku, która we wspomnianym zakresie obejmuje skierowanie do DPS w pobliskich miejscowościach oraz pokrycie
kosztów pobytu, korzysta 10 osób. Daje to łączne wydatki przewidywane
w wysokości 240 tys. zł.

Karta Dużej Rodziny
Program ogólnopolski skierowany jest
do rodzin wielodzietnych, upoważnia
do ulg i zniżek w korzystaniu z usług
świadczonych przez muzea, galerie,
placówki sportowe, parki narodowe,
zgodnie z wykazem zamieszczonym na
stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Z Karty Dużej
Rodziny w Kozach, programu obsługiwanego administracyjnie przez tutejszy
GOPS, korzystają 152 rodziny, co daje łącznie 775 osób, w tym 292 rodziców i 483 dzieci.

Świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500+”
Na realizację rządowego programu w roku 2017 w gminie Kozy przewidziana jest kwota 8,1 mln zł. Z tego świadczenia korzysta w Kozach średnio 956 rodzin.
Asystent rodziny
Po dokładnym rozpoznaniu sytuacji asystent może zostać skierowany do
rodzin, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze. – Jeszcze kilka lat temu w ogóle nie mówiliśmy o takiej formie wsparcia, obecnie
jest ona coraz powszechniejsza – podkreśla kierownik GOPS w Kozach.
– Asystent może pomóc rodzinie w różnorodny sposób, choćby w opiece nad dzieckiem, planowaniu domowego budżetu, czy też pełnieniu roli
łącznika między rodzinami a różnymi instytucjami – dodaje Renata Nycz.
Niniejszą formą objętych jest obecnie 7 rodzin w gminie Kozy.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
GOPS we współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizuje program już od wielu lat. W okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r., w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej
2014-2020 Podprogram 2016, pomocą objęto 154 mieszkańców gminy
Kozy, którzy otrzymali paczki żywnościowe. Łącznie przekazano beneficjentom programu ponad 7 ton żywności. W paczkach znalazły się: makaron, ryż, mleko, ser, cukier, olej, konserwy mięsne i rybne, herbatniki,
fasola, powidła śliwkowe, czy koncentrat pomidorowy. Oprócz otrzymanej żywności potrzebujący uczestniczyli w warsztatach zdrowego żywienia. – W sierpniu tego roku rozpoczęła się kolejna edycja programu,
w której bierze udział 138 mieszkańców naszej gminy – informuje kierownik Renata Nycz.
Nr 11 - listopad 2017

Stypendia i zasiłki szkolne
Pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniowie otrzymują
w formie stypendium lub zasiłku. Tę formę pomocy GOPS
realizuje od stycznia br. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów w rodzinie. Przyznawane jest ono w okresie danego roku
szkolnego, czyli od września do czerwca, na pokrycie kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, pomoc rzeczową
z zakupem podręczników włącznie oraz pokrycie kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Zasiłek szkolny
14
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wystąpić może niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku
zaistnienia zdarzenia losowego, powodującego przejściowo trudną
sytuację materialną ucznia. Stosowny wniosek złożyć należy nie później
niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, np. nagłej choroby, kradzieży,
pożaru, itp.

zawodowe, szkolenie informatyczne oraz kursy zawodowe. Pracowali
również w rozmaitych instytucjach, po udziale w projekcie 8 osób podjęło zatrudnienie.
- Projekt „Kino Marzenie – Twoje marzenie o pracy stanie się realne”,
realizowany jest od 1 maja 2016 r. do 30 września 2018 r. Liderem jest
Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” we współpracy z gminą Kozy
oraz GOPS. Celem głównym jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracja społeczno-zawodowa osób i grup doświadczających
wykluczenia społecznego, czyli bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz
z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie obejmuje docelowo 60 osób,
obecnie udział kontynuuje 51 osób. Uczestnicy korzystają z szeregu
szkoleń, mających na celu podniesienie ich kompetencji społecznych
i zawodowych. Są to m.in.: treningi motywacyjne, umiejętności społecznych, kreowania wizerunku i przełamywania barier dyskryminacyjnych,
doradztwo zawodowe i psychologiczne. Oprócz tego osoby niepełnosprawne, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu,
mogą skorzystać z pomocy asystenta w miejscu zamieszkania uczestnika
projektu. Uczestnicy mają także możliwość korzystania z pomocy doradcy osoby niepełnosprawnej i trenera pracy, w zależności od potrzeb.
W Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” działa Centrum Integracji Społecznej, gdzie pracę podjęło 11 uczestników projektu.
Szczegóły na: www.gops.kozy.pl.

foto: arch. GOPS

Projekty unijne
GOPS od ponad 10 lat realizuje projekty z dofinansowaniem ze środków
unijnych, a w latach następnych będzie kontynuować aktualnie trwające
projekty oraz podejmować nowe.
- Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”, realizowany jest od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Liderem jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, a sam projekt
prowadzony jest we współpracy z 8 gminami powiatu bielskiego. Celem
głównym jest wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu, w oparciu o kompleksowe działania, prowadzące do zwiększenia
zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób
i grup doświadczających wykluczenia społecznego. W gminie Kozy
zrekrutowano 20 osób, w tym 19 bezrobotnych i 1 niepełnosprawną.
Obecnie udział kontynuuje 6 osób. Uczestnicy korzystali z szeregu szkoleń i zajęć, mających na celu podniesienie ich kompetencji społecznych
i zawodowych. Były to m.in. treningi motywacyjne i umiejętności społecznych, akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości, doradztwo

W ramach projektu „Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”, GOPS organizuje różnego rodzaju szkolenia

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego, Święto Pracowników Służb Społecznych. – Aby realizować te wszystkie zadania
i pomagać mieszkańcom naszej gminy niezbędni są wysokiej klasy specjaliści, z którymi mam wielki zaszczyt pracować. Zespół
ten w dużej mierze stworzyła moja poprzedniczka pani Teresa Oczko, będąca przez 26
lat kierownikiem GOPS Kozy – mówi Renata Nycz.

foto: MS

Na realizację świadczeń rodzinnych, tj.
zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne,
specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidziana jest
kwota wydatków na 2017 rok na poziomie 3 mln 125 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań prowadzonych przez ośrodek
uzyskać można w siedzibie przy ulicy Szkolnej 1
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wydarzenia

Kozianie w Roku Reformacji
W tym roku przypada 500. lecie reformacji. W ten jubileusz wpisuje się nasza miejscowość, w której protestanci przebywali
prawie 300 lat. Około 1559 roku dziedzic
Kóz, Jakub Gierałtowski zamienił kościół
parafialny w Kozach na zbór protestancki
wyznania reformowanego, zapoczątkowany
przez szwajcarskiego teologa Jana Kalwina.
Parafia protestancka w Kozach istniała do
roku 1658, do potopu szwedzkiego. Działalność zboru możliwa była m.in. dzięki
patronatowi szlacheckiemu kolejnych właścicieli wsi, wśród których był także w poł.
XVII wieku Władysław Rey, w prostej linii
prawnuk Mikołaja Reya – ojca literatury
polskiej. Koziańska parafia kalwińska mogła
poszczycić się wybitnym duchownym, ks.
Andrzejem Hermanem. Mimo chłopskich
korzeni, miał talent i predyspozycje do
powołania duchownego. Te umiejętności
dostrzegli już w jego młodzieńczych latach
miejscowy minister (ksiądz protestancki)
i dziedzic wsi, Paweł Gierałtowski, który wysłał młodego Andrzeja na studia: najpierw
do Gdańska, a następnie do Heidelbergu.
W 1607 roku ks. Andrzej Herman rozpoczął posługę u krakowskich ewangelików,
których siedziba parafii mieściła się we wsi
Wielkanoc, oddalonej od miasta, w związku
z licznymi prześladowaniami.
W okresie potopu szwedzkiego polska
szlachta zaczęła powracać na łono kościoła
katolickiego. W 1658 roku kościół w Kozach został przejęty przez katolików, mimo
oporu miejscowych protestantów. Za obronę kalwińskiego dziedzica, trybunał lubelski skazał na karę śmierci przez spalenie na
stosie dwóch koziańskich chłopów protestanckich. Od tego czasu koziańscy kalwini
wyznawali swoją wiarę w ukryciu. Nabo-

żeństwa odbywały się w stodole w Hałcnowie, a później pod zbrojną strażą chłopską
w lasach na granicy Kóz i Hałcnowa. Na
Wielkanoc koziańscy ewangelicy udawali
się w daleką drogę: do Brzegu, Wiatowic,
Cieszyna bądź Pszczyny, aby przystąpić do

w Kozach „jeno małą trzódkę”, jak określił
to, wizytujący parafię w XVIII wieku, jeden
z biskupów krakowskich. Jednak życie religijne w osiemnastowiecznych Kozach przepełnione było duchem ekumenizmu. Mimo
prześladowania przez dwór, ewangelicy
i katolicy żyli w Kozach w zgodzie. Brak pełnej swobody religijnej doprowadził do dramatycznych wydarzeń. Społeczność kalwińska postanowiła poszukać lepszego życia za
granicą, w ówczesnych Prusach, na ziemi
pszczyńskiej. 25 maja 1770 roku pod osłoną
oddziału huzarów ponad 300 koziańskich
ewangelików wraz z dobytkiem i bydłem
uciekło z Kóz w okolice wsi Lędziny, gdzie
założyli osadę Hołdunów. W Kozach pozostały nieliczne rodziny protestanckie, które
trwały w swym wyznaniu do połowy XIX
wieku. Do dziś potomkowie protestantów
zamieszkali w Hołdunowie chętnie odwiedzają Kozy. Ostatni raz byli tu z grupą dzieci
14 października.
(Bartłomiej Jurzak)
Od redakcji
W całym kraju trwają obchody jubileuszowe.
W dwóch sesjach naukowych poświęconych dziejom
protestantów wziął udział Bartłomiej Jurzak. W maju,
w Krakowie prezentował sylwetkę kozianina ks.
Andrzeja Hermana, a w Bielsku przedstawił dzieje

Drewniany kościół pw. św. św. Szymona
i Judy w Kozach. W latach ok. 1559-1658
zbór ewangelicko-reformowany

chłopów-kalwinów z Kóz od XVI do XIX wieku. Organizatorem konferencji w Krakowie było Towarzystwo
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Natomiast
od czerwca do października w Muzeum Historycz-

Komunii Świętej.
Od lat 30. XVIII wieku Spytek Jordan –
kolejny dziedzic Kóz, prześladował swoich
protestanckich poddanych, którzy stanowili
większość w parafii. Katolicy tworzyli wtedy

nym w Bielsku-Białej zwiedzać można było wystawę
„Pod znakiem róży nad Białą” o protestantyzmie
w Bielsku, Białej i okolicy. Zwieńczeniem wystawy
była

konferencja

naukowa,

współorganizowana

przez Akademię Techniczno-Humanistyczną.

Fresk autorstwa ks. Karola Macury, znajdujący się w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Lędzinach-Hołdunowie, przedstawiający ucieczkę koziańskich ewangelików w 1770 roku
Nr 11 - listopad 2017
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Kozi raj

Janusz Czecz
Jan Czecz (1894-1971), brat hrabiny Marii
Czecz-Tarnowskiej – ostatniej dziedziczki majątku dworskiego w Kozach, w latach 20. XX wieku osiadł w podoświęcimskim majątku Zaborze,
gdzie prowadził duże gospodarstwo stawów rybnych. Z małżeństwa z Marią Belina-Brzozowską
miał trójkę dzieci: córkę Izabelę (ur. 1923 r.) oraz
synów Karola (ur. 1924 r.) i Janusza (ur. 1928 r.).

mów Oświatowych w Łodzi. Jego początkowa
działalność twórcza związana była z Włodzimierzem Puchalskim (1909-1979), drugim mężem
Izabeli Czecz, swojej ciotki. Zrealizował blisko
200 filmów dokumentalnych i oświatowych
z dziedziny przyrody, historii, kultury i religii. Był
autorem zdjęć do telewizyjnej adaptacji noweli
Bolesława Prusa pt. „Antek” z Ryszardą Hanin,

Janusz Czecz (1928-1998)

Włodzimierz Puchalski i Janusz Czecz w czasie zdjęć do filmu
„Instynkt macierzyński ptaków” z 1954 roku (mat. WFO w Łodzi)

Najmłodszy syn Janusz był jedyną osobą z całego rodu Czeczów, który na trwałe wpisał się
w historię kinematografii dokumentalnej, choć
dziś jest osobą zapomnianą. Warto w opowieści
o rodzie Czeczów, przypomnieć tę ciekawą postać. Janusz Czecz od lat 50. XX wieku związany
był z łódzkim środowiskiem filmowym. Ukończył studia operatorskie w Państwowej Wyższej
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im.
Leona Schillera w Łodzi. Specjalizował się w filmie dokumentalnym, głównie przyrodniczym
oraz fotografii. Współpracował z Wytwórnią Fil-

Wacławem Kowalskim i Aleksandrem Foglem
w rolach głównych, w reżyserii Wojciecha Fiweka z 1971 roku. Od lat 70. Czecz współtworzył
ze swoją żoną Barbarą Bartman-Czecz, reżyserką filmów dokumentalnych. Oboje kochali
przyrodę, mieli niebywałą cierpliwość i umiejętność dotarcia do najbardziej skrytych zakątków
świata przyrody. Uważa się ich za pionierów
filmu ekologicznego. Janusz Czecz zajmował
się również fotografią przyrodniczą i krajobrazową. Jego zdjęcia zdobiły wielokrotnie okładki
polskich czasopism oraz książek. Za swoje dzieła

małżonkowie byli wielokrotnie nagradzani na festiwalach krajowych jak i zagranicznych (Edynburg, Trydent). Janusz Czecz zmarł bezdzietnie
w 1998 roku, jego żona Barbara Bartman-Czecz
w roku 2009. Mimo że przez większość życia
związani byli z Łodzią, po śmierci oboje spoczęli
na cmentarzu parafialnym w podkrakowskim
Bieżanowie, w podziemiach kaplicy cmentarnej

– grobowca rodziny Czeczów.
Na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego
w Łodzi, organizowanym od 1980 roku przez
Wytwórnię Filmów Oświatowych, od niedawna
przyznawana jest nagroda im. Janusza Czecza za
najlepsze zdjęcia.
(Bartłomiej Jurzak)
W tekście wykorzystano informacje: ze zbiorów Izby
Historycznej oraz zawarte w portalach filmpolski.pl,
encyklopediateatru.pl, sfp.org.pl .

Motylki w Izbie

foto: arch. GBP

Motylki z Przedszkola Publicznego przyszły do Izby
Historycznej, by posłuchać opowieści o historii swojej
miejscowości. Poznały dawne zawody, które wykonywali
przed laty mieszkańcy Kóz. Dziewczynki zainteresowały
się strojem ludowym, w szczególności biżuterią noszoną
przez prababcie, a chłopców zaciekawiły hełmy koziańskich strażaków sprzed stu lat. Grupa dowiedziała się
również, że nieopodal budynku przedszkola znajdował
się kiedyś drewniany kościół. Herb rodu Czeczów stał się
pretekstem do opowieści o obecnym herbie gminy Kozy,
na którym widnieją dwie kozy, symbol miejscowości.
(gbp)
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zapowiedzi

Pasja podróżowania

Pasja podróżowania, zwiedzania, pogoń
za przygodą może przybierać różne formy.
I tak też było w tym przypadku. Grupa krótkofalowców z Kóz oraz Bielska-Białej wyruszyła w swoją kolejną wyprawę z radiem,
tym razem do Mołdawii. Wrażeniami z wyprawy podzielili się 13 października w Pałacu Czeczów. Spotkaniu towarzyszył premierowy pokaz filmu z wyprawy oraz pokaz
slajdów połączony z osobistymi relacjami
uczestników. To już trzecie takie spotkanie,
a kolejne za rok, bo w planie jest Kazachstan
(filmy ze wszystkich wypraw krótkofalowców dostępne są w serwisie You Tube).

Święty Mikołaj
czeka z prezentami
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza
dzieci w wieku przedszkolnym na spotkanie
mikołajkowe do Pałacu Czeczów, we wtorek, 5 grudnia o godz. 16.00. W programie
zabawa z animatorem oraz wizyta Świętego
Mikołaja z workiem prezentów.
Spotkanie jest bezpłatne, a ilość miejsc
ograniczona. Przyjmujemy zapisy telefoniczne lub osobiste do wyczerpania miejsc,
tel. 33 817 41 09.
(gbp)

(DK)

W galerii - nieobiektywnie
W piątek, 24 listopada, o godz. 18.00
otwarta zostanie w Pałacu Czeczów wystawa pt.: „Nieobiektywnie” prezentująca
twórczość Moniki Magiery. Wystawa stanowi formę nagrody przyznanej młodej
koziance podczas tegorocznej edycji Promocji Młodych Talentów. W skład ekspozycji wejdą obrazy oraz przede wszystkim
fotografie.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia,

bo 15 grudnia (godz. 18.00) zaprosimy
Państwa na wernisaż kolejnej wystawy.
Tym razem zaprezentujemy prace Henryki Wojciechowskiej, malarki związanej
z Kozami, a mieszkającej w Lipniku. Nie
będzie to jednak wystawa retrospektywna.
Przedświąteczna atmosfera wpisze się w sakralną tematykę ekspozycji, którą zdominuje subiektywnie pojmowana ikona.
(Sabina Piskorek-Oczko)

Zaproszenia Domu Kultury

Gminna Rada Seniorów zaprasza na spotkanie mieszkańców Kóz z miejscową Policją
23.11.2017 r., godz. 15.00, sala widowiskowa
Domu Kultury (ul. Krakowska 2).
„Nieobiektywnie” – wernisaż twórczości
Moniki Magiery, 24.11.2017, godz. 18.00,
Pałac Czeczów .
Spotkanie ze Świętym Mikołajem,
3.12.2017, godz. 14.30, sala widowiskowa DK.
Bilety w cenie 15 zł do nabycia w biurze Domu

Kultury. Ilość miejsc ograniczona.
Kiermasz Rzeczy Ładnych, 10.12.2017,
godz. 9.00-14.00, stary plac targowy, przy
ul. Szkolnej w Kozach
Wernisaż wystawy ikon autorstwa Henryki Wojciechowskiej, 15.12.2017, godz.
18.00, Pałac Czeczów.
Międzynarodowy Turniej Taroka o Puchar Starosty Bielskiego - 16.12.2017,
godz.10.00, sala widowiskowa Domu Kultury.

Rytmika
z plastyką

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
Po raz 17. odbędzie się Konkurs Szopek w naszej miejscowości. Prace przyjmowaną będą
w dniach 11-15 grudnia (do godz. 15.00) w Pałacu Czeczów, rozstrzygnięcie konkursu w
niedzielę – 17 grudnia o godz. 15.00, wystawa od godz. 10.00. Konkurs przeprowadzony
zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: do 10 lat i powyżej 10 lat. Wszystkie szczegóły
dostępne pod adresem - www.domkultury.kozy.pl.			
(DK)

Dom Kultury zaprasza na zajęcia rytmiki z plastyką dla dzieci w wieku 3-4 lat we
wtorki w godz. 16:15-17:45. Odpłatność 30
zł za miesiąc.			
(DK)

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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Po kilku miesiącach pracy nad realizacją projektu „Polski dwór. Kultura podstawą życia społecznego” przyszedł czas na podsumowania.
Zarówno realizatorzy, uczestnicy jak i – mamy
nadzieję – publiczność, długo będą wspominać
każdą z imprez. Prócz ogromnej satysfakcji ze
wszystkich wydarzeń, nowych, cennych doświadczeń (jak choćby praca z aktorami Teatru
Polskiego w Bielsku-Białej) została w nas spora
dawka wiedzy o naszym dziedzictwie kulturowym, szczególnie związanym z dworem w Kozach. Każda z imprez była pretekstem do przypomnienia lub często odkrycia zaskakujących,
niezwykle ciekawych faktów historycznych.
Pierwszą imprezą organizowaną w ramach
projektu była rekonstrukcja dożynek. Grupa
uczestników warsztatów teatralno-historycznych wraz z aktorami – Martą Gzowską-Sawicką i Rafałem Sawickim, przedstawiła ceremonię
święta plonów sprzed niemal stu lat. Inna para
aktorów – Wiktoria Węgrzyn i Tomasz Lorek,
wcieliła się w rolę Państwa Czeczów z czasów
dwudziestolecia międzywojennego, organizujących w swym dworze wieczór z muzyką
(tutaj w roli Jana Czecza znakomity muzyk Jan
Nowak) i prócz postaci, takich jak Mieczysław
Cybulski czy ks. Franciszek Żak, goszczących
w swych progach zaproszoną publiczność.

Kolejnym wydarzeniem przygotowanym pod kli rekonstrukcyjnych był Paweł Sablik, który
hasłem projektu, był wernisaż wystawy malar- na podstawie warsztatów historycznych (prosko-historycznej pt. „Anna Grabowska z wizytą wadzonych przez Bartłomieja Jurzaka) napisał
u Czeczów”, którą mogą Państwo zwiedzać do scenariusze imprez.
18 listopada.
Mamy nadzieję, że oryginalna forma i bliska
„Muzyczne zaduszki” upłynęły w refleksyj- tematyka imprez na długo zostanie w pamięci
nej, magicznej wręcz atmosferze wspomnień. naszej publiczności. Zapraszamy do obejrzePrócz uczestników warsztatów wystąpili dla nia galerii zdjęć (na stronie www.domkultury.
państwa aktorzy: Daria Polasik-Bułka i Michał kozy.pl) ze wszystkich wydarzeń!
Czaderna oraz zespół Bi-Bi Singers. Ostatnim
(Sabina Piskorek-Oczko)
wydarzeniem będącym częścią realizacji projektu była widowiskowa rekonstrukcja przyjazdu do
Kóz ułanów oraz
komendanta Józefa Piłsudskiego,
która wpisała się
w obchody Święta Niepodległości.
I tutaj w rolę gospodarzy dworu
wcielili się aktorzy
bielskiego Teatru,
a towarzyszyli im
uczestnicy warsztatów. Reżyserem Rekonstrukcja historyczna w Pałacu Czeczów
wydarzeń, spekta-

Maluchy z Przedszkola Publicznego potrafią ciekawie opowiadać
o tym, jak zmienia się jesienią otaczająca nas przyroda. Umieją też
tworzyć kolorowe jesienne kompozycje z żółtych liści, kasztanów,
żołędzi. Podczas bibliotecznych zajęć powstały piękne prace plastyczne wykonane różnymi technikami.

Barwne jesienne kolaże powstawały też na bibliotecznych spotkaniach z plastyką. Zabawy z farbami, kredkami, flamastrami nigdy
nie nudzą. A poznanie tajników frotażu, techniki umożliwiającej
wykonywanie odbitek powierzchni przedmiotów, które posiadają
wyraźną fakturę inspirowało do twórczych eksperymentów.

(gbp)

(gbp)

foto: arch. GBP

Figle z kolorami

foto: arch. GBP

Co nam jesień w koszu niesie?

foto: arch. DK

Moc wrażeń i fascynacji
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GAUDE CANTEM

foto: arch. DK

14 października 2017 r. w kościele pw. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach odbył
się koncert muzyki chóralnej organizowany
w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Chórów GAUDE CANTEM im. Kazimierza Fobera. Wystąpiły zespoły: Chór
Żeński Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
st. im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu –
dyr. Barbara Gajek-Kraska, Chór „Unisono”
z Czasławia – dyr. Piotr Komar, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach –
dyr. Tomasz Giedwiłło.
(DK)

Marzenia trzecioklasistów

foto: arch. GBP

Każdy marzy o przyjemnościach i ma swoje pragnienia. Chętnie opowiadali o nich
uczniowie klasy III a SP nr 1. Z zaciekawieniem wysłuchali bajki „Marzenie”, której
zakończenie stawia przed młodymi czytelnikami ważne pytanie: czy dobro, prawda,
sprawiedliwość i miłość nie są piękniejszymi marzeniami, niż lalka lub skuter? Ten
dylemat dzieci musiały rozwiązać same,
w czym pomogła im praca plastyczna. Każdy z uczestników musiał narysować swoje
marzenie, duże bądź małe.		
(gbp)

Słodki Drań

foto: Marek Małecki

Tytułowy spektakl z Dariuszem Gnatowskim w roli głównej publiczność
obejrzała 5 listopada w Domu Kultury. Sztuka porusza problemy choroby cywilizacyjnej naszego wieku – cukrzycy. Widzowie poznali głównego
bohatera – jego pasje, pracę i historię emocji, z którymi borykał się od momentu rozpoznania przewlekłej choroby. Przekonali się, że mimo wielu
ograniczeń i problemów, jakie niesie ze sobą to schorzenie, można z nim
żyć. Że warto zapoznać się z informacjami medycznymi, zostać własną
pielęgniarką współpracującą z dobrym lekarzem-diabetologiem, psychologiem, rehabilitantem. Zorganizować w sobie pokłady samodyscypliny,
chcieć nadal żyć według zasad zdrowego życia. Warto też podkreślić wyeksponowane znaczenie rodziny, przyjaciół i bliskich, których wsparcie
w trudnych momentach jest nieocenione.
(Maria Hałat-Szafran/RED)
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Dzień Seniora
W październiku, w sali widowiskowej Domu Kultury starsi
mieszkańcy naszej miejscowości wraz ze swoimi gośćmi spotkali się z okazji Dnia Seniora. Wzięło w nim udział ponad
100 osób, w tym kilkanaście osób z Koła Emerytów z Lipnika
oraz Bielska-Białej. Nie zabrakło pysznych dań i ciast na stole oraz odpowiedniej oprawy muzycznej. Rozmów, dyskusji
i zabawy nie było końca, a kolejne wspólne spotkanie wszyscy
uczestnicy zgodnie uznali za w pełni udane.
(DK/R)

