Gdy ktoś chce zamknąć w jednym tylko słowie
ogrom uczuć jasnych, do granic ostatka.
Niech to imię wypowie, jedno, jedyne,
przenajsłodsze – Matka

Wszystkim Mamom najlepsze życzenia
z okazji Ich Święta
składają
Przewodnicząca Rady Gminy				 Wójt Gminy
		 Bożena Sadlik 				 Krzysztof Fiałkowski

wydarzenia

Początki parafii

W święto 3 Maja mieszkańcy tradycyjnie ruszają z procesją do kapliczki „Pod Panienką”, gdzie uczestniczą we mszy świętej. Wcześniej
pod tablicami pamiątkowymi przy kościele pw. św. Szymona i Judy
Tadeusza składają kwiaty. Wiązanki złożyli m.in. wójt Krzysztof Fiałkowski i przewodnicząca Rady Gminy Bożena Sadlik.
W tym dniu na latarniach ulicznych i na domach powiewają liczne
(red)
flagi biało-czerwone.				

Na terenie Kóz istnieją trzy parafie. Ich początki sięgają średniowiecza
i mają związek z powstaniem wsi. W 1325 roku w dokumentach papieskich po raz pierwszy pojawiła się wzmianka o parafii Duabuscapris,
czyli Dwie Kozy, leżącej w dekanacie oświęcimskim. Dwa lata później
odnotowano imię pierwszego koziańskiego proboszcza, którym był
Theodorycus. Te ciekawe informacje poznali uczniowie z kółka historycznego SP nr 2, którzy odwiedzili Izbę Historyczną.
(gbp)

Zdobyli siatkarski puchar

XV lat Pracowni
Sztuk Pięknych

foto: arch. DK

foto: arch. GBP

Święto 3 Maja

Reprezentacja gminy Kozy okazała się bezkonkurencyjna w VIII Turnieju Piłki Siatkowej radnych i pracowników samorządowych, ponownie zdobywając Puchar Starosty Bielskiego.
W piątek, 7 kwietnia, drużynie z Kóz przyszło rywalizować w hali
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach z zespołami samorządowców z Bestwiny, Porąbki, Jasienicy, Wilkowic oraz Starostwa
Powiatowego. Zawody przeprowadzono systemem meczów „każdy
z każdym”, toteż kozianie musieli stawić czoła wszystkim pozostałym
uczestnikom dorocznego turnieju. Po podliczeniu wyników okazali się
najlepszym zespołem, wyprzedzając w klasyfikacji reprezentacje gmin:
Porąbka oraz Bestwina i broniąc zarazem tytułu z poprzedniej edycji.
Prócz drużynowego trofeum wyróżnienie indywidualne odebrała najlepsza z pań na siatkarskim parkiecie, Monika Zembowicz.
(MA)

W sobotni wieczór, 22 kwietnia, otwarto jubileuszową wystawę
malarstwa członków Pracowni Sztuk Pięknych z Bielska-Białej.
Grupa amatorów pod opieką Krzysztofa Dadaka – artysty plastyka
związanego z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, obchodzi
swoje 15 urodziny. W ramach świętowania jubileuszu zaplanowano cykl wystaw, który rozpoczęła ekspozycja w Pałacu Czeczów.
Otwarciu wystawy towarzyszył koncert zespołu TOMATO oraz
fortepianowe kompozycje jednej z członkiń Pracowni. W dwóch
salach ekspozycyjnych Pałacu – galerii oraz pracowni plastycznej –
można zobaczyć prace (głównie pejzaże, choć ciekawą propozycją
jest też np. kompilacja autoportretów) 25 autorów.

Gminę Kozy w turnieju siatkarskim reprezentowali: Katarzyna Kasiuba, Monika Zembowicz, Dorota Hałat, Miłosz Zelek, Tomasz
Bednarski, Aurelian Malik i Łukasz Kastura.

Wystawę można zwiedzać do 26 maja. Zapraszamy serdecznie!
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foto: M. Małecki

foto: Arch. Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej

(Sabina Piskorek-Oczko)
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Boisko przy ul. Agrestowej

foto: MS

Gmina Kozy podpisała umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie budowy boiska rekreacyjnego przy ulicy Agrestowej w Kozach. Wsparcie finansowe
udzielone będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie
trwają przygotowania do zorganizowania konkursu ofert na realizację zadania. W ramach inwestycji powstanie boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej o wymiarach około 25 m x 40 m. Będzie
ono ogrodzone piłkochwytem ze wszystkich stron. Przy boisku ustawione zostaną ławki dla obserwatorów rozgrywek piłkarskich. Budowa boiska jest kontynuacją zagospodarowania terenu przy
ulicy Agrestowej. Wcześniej powstał tutaj plac zabaw „Kolorowe Zacisze”, który cieszy się ogrom(UG)
ną popularnością wśród mieszkańców naszej gminy oraz osób przyjezdnych.

Obok placu zabaw przy ulicy Agrestowej powstanie
boisko sportowe o wymiarach ok. 25 m x 40 m.

Zebranie z mieszkańcami

foto: MS

W środę, 5 kwietnia, w sali koncertowej Pałacu
Czeczów odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu z mieszkańcami. Uczestniczyli
w nim również policjanci z Komendantem
Miejskim Policji w Bielsku-Białej.
Zebrani obejrzeli prezentację zdjęciową zrealizowanych w ubiegłym roku inwestycji oraz poznali gminne plany inwestycyjne na rok 2017 r.
Wśród realizowanych w ubiegłym roku inwestycji była budowa kanalizacji sanitarnej – etap
IXa, przebudowa ulicy Beskidzkiej (I etap), budowa przedszkola integracyjnego, rozbudowa
cmentarza komunalnego, budowa PSZOK-u,
rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja
budynku przy ul. Szkolnej 5 pod usytuowanie
posterunku policji, modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bielskiej 9, rozbudowa placów

zabaw, modernizacja przystanków autobusowych, dróg i chodników, rozbudowa oświetlenia ulicznego, itp.
Podczas zebrania mieszkańcy prosili o dalsze
remonty dróg gminnych i chodników.
W drugiej części spotkania odbyła się debata
społeczna na temat bezpieczeństwa, którą prowadzili przedstawiciele Policji. Przedstawiono
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz
program „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Komendant Miejski Policji w Bielsku Białej poinformował o zwiększeniu obsady koziańskiego komisariatu z deklarowanych 5 do 7 etatów. Jest
to odpowiedź na potrzeby mieszkańców i starania Wójta Gminy oraz Rady Gminy, za sprawą
których powstaje w Kozach Komisariat Policji.
(UG)

Na pytania mieszkańców odpowiadał
m.in. wójt gminy Kozy - Krzysztof Fiałkowski
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Rozbiórka
w kamieniołomie

Teren kamieniołomu został uporządkowany. Usunięto pozostałości urządzeń, które
dawniej obsługiwały pracę kamieniołomu.
Rozebrano opuszczony budynek gospodarczy i budynek po stacji transformatorowej,
służący za wysypisko śmieci. Nieco później
obsypane zostaną ziemią skarpy wokół rozebranego budynku gospodarczego. Prace
porządkowe zdecydowanie podniosły estetykę tego miejsca oraz bezpieczeństwo osób
tam spacerujących. 		
(UG)

Punkt
Selektywnego
Zbierania Odpadów (PSZOK)
Od 6 maja 2017 r. na terenie gminy Kozy
działa Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zlokalizowany jest on w obrębie targowiska gminnego. Przypominamy, że
PSZOK czynny jest:
• we wtorki, w godzinach 1500 – 1900,
• w soboty, z wyjątkiem ostatnich sobót
miesiąca, w godzinach 700 – 1300,
• w piątki poprzedzające ostatnie soboty miesiąca, w godzinach 1300 – 1900.
W sobotę, 3 czerwca, PSZOK będzie
nieczynny z powodu odbywających się
na targowisku gminnym DNI KÓZ.
W dni świąteczne PSZOK jest nieczynny.
Przyjmowanie odpadów komunalnych
w PSZOK odbywa na zasadach przyjętych
w regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie
Kozy, który umieszczony jest na ogrodzeniu
PSZOK, na stronie internetowej Urzędu
Gminy Kozy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu.
Uwaga!
W przypadku zlecania usługi transportu osobie trzeciej, właściciel odpadów zobowiązany jest każdorazowo
do wypełnienia stosownego upoważnienia, które należy przedłożyć pracownikowi PSZOK. Wzór upoważnienia dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Kozy
oraz można go pobrać w PSZOK i w Urzędzie Gminy Kozy, pokój nr 2.
(UG)
Koziańskie Wiadomości

gmina

Posterunek Policji
Trwają prace budowlane w budynku przy
ulicy Szkolnej 5, przeznaczonym w części na
posterunek Policji oraz zaplecze sanitarne dla
targowiska. Wewnątrz budynku wykonano
tynki i wylewki na posadzkach oraz ułożono
glazurę. Budynek został ocieplony i pomalowany. Ustawiono na nim maszt, na którym
Policja zamontuje swoje urządzenia telekomunikacyjne. Wokół budynku powstanie
chodnik i skarpa, która zostanie obsadzona
roślinami ozdobnymi. 		
(UG)

Limit worków na odpady ZIELONE
Przypominamy, że od 1 stycznia br. w naszej
Gminie został wprowadzony limit na odpady
zielone odbierane z terenu nieruchomości.
W ciągu roku kalendarzowego właściciele nieruchomości mogą wykorzystać jeden pakiet
worków koloru brązowego (24 sztuki) przeznaczonych do gromadzenia odpadów ZIELONYCH (skoszona trawa, liście, zrębki krzewów, drzew). Oznacza to, że po wykorzystaniu
całego limitu, odpady ZIELONE powstałe na
posesji należy zagospodarować we własnym

ogrodzie lub zawieźć do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady
ZIELONE należy dostarczać do PSZOK w workach, a następnie zgodnie ze wskazaniami obsługi, wysypać do odpowiedniego kontenera.
Informujemy również, że odpady ZIELONE gromadzone w pojemnikach lub
w workach, które właściciel nieruchomości
zakupił we własnym zakresie nie będą odbierane! Nie ma także możliwości zakupu
(UG)
worków w Urzędzie Gminy Kozy.

Uchwała antysmogowa
Sejmik Województwa Śląskiego 7 kwietnia 2017 roku przyjął uchwałę w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Dotyczy to w szczególności kotłów, kominków i pieców, jeżeli dostarczają
ciepło do systemu centralnego ogrzewania,
wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło
i przenoszą je do innego nośnika.
Przyjęta uchwała, tzw. uchwała antysmogowa, wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych
dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj
paliw zakazanych do stosowania, to znaczy
w czym i co można spalać. Realizacja
uchwały antysmogowej ma poprawić jakość powietrza w naszym regionie, zmniejszyć emisję trujących substancji do atmosfery. Na mocy jej zapisów, począwszy od
1 września tego roku, zakazuje się sto-

sowania w instalacjach, o których mowa
powyżej:
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
• mułów i flotokoncentratów oraz
mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem,
• paliw, w których udział masowy
węgla kamiennego o uziarnieniu
poniżej 3 mm wynosi więcej niż
15%,
• biomasy stałej (np. drewno, pellet,
słoma), o wilgotności przekraczającej 20%.
Ponadto po 1 września każdy nowo zainstalowany kocioł centralnego ogrzewania powinien spełniać standard emisyjny zgodny
z 5 klasą pod względem granicznych war-

tości emisji zanieczyszczeń polskiej normy
PN-EN 303-5:2012.
W przypadku instalacji, które wydzielają ciepło (np. kominki) dopuszczono wyłącznie
eksploatację instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności
energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń
dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń.
W uchwale antysmogowej wprowadzono również obowiązek wymiany starych źródeł ciepła. I tak np. kotły, które
mają powyżej 10 lat licząc od daty produkcji należy wymienić do końca roku
2021, kotły eksploatowane od 5 do 10
lat od daty produkcji – do końca roku
2023, kotły eksploatowane poniżej 5
lat od daty produkcji – do 2025 r., natomiast kotły nowsze, 3 i 4 klasy – do
końca roku 2027.			
(UG)

Rekrutacja do projektu unijnego
„Kino Marzenie – Twoje marzenie o pracy stanie się realne”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach od maja 2017 r. ogłasza nabór osób niepełnosprawnych i bezrobotnych z ustalonym III
profilem pomocy do drugiej edycji projektu unijnego „Kino Marzenie – Twoje marzenie o pracy stanie się realne”.
W ramach projektu będzie można wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, np.:
• w treningach: umiejętności społecznych, kreowania wizerunku, motywacyjnym,
• w indywidualnym doradztwie zawodowym i psychologicznym.
Uczestnictwo w kursach zawodowych będzie indywidualnie dobierane przy współpracy z doradcą zawodowym, a także będzie można
uzyskać zatrudnienie.
Niepełnosprawnym uczestnikom projektu oferowana jest pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej. Chętnych do udziału w projekcie
prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach, przy ul. Szkolnej 1, pokój 21 i 23, tel. 33 8175 827 lub ze Spółdzielnią Socjalną, przy ul. Bielskiej 9 nr telefonu: 512-847-716, 695-284-433.
Nr 5 - maj 2017
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Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

Pytania do wójta

foto: Tomasz Bednarski

trów wykonywanych na terenie gminy,
zgodnie z obowiązującym rozkładem
jazdy.

Końcem ubiegłego roku powstał Beskidzki
Związek Powiatowo-Gminny, który ma organizować i zarządzać transportem zbiorowym w powiecie bielskim. Czy już działa?
Związek tworzą gminy powiatu: Kozy, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk,
Wilamowice, Wilkowice, Porąbka oraz powiat
bielski. Powstał on z nadzieją na podniesienie
jakości usług transportu zbiorowego oraz zracjonalizowanie jego kosztów. Związek został wpisany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji do rejestru związków powiatowo-gminnych w marcu, a pierwsze posiedzenie
Zgromadzenia odbyło się 11 kwietnia, na którym wybrano Zarząd Związku. Związek będzie
miał siedzibę w budynku PKS przy ul. Legionów.
Do tej pory wszystkie gminy przekazały powiatowi bielskiemu dofinansowanie, w formie
dotacji celowej, na częściowe pokrycie kosztów
świadczenia usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego. Uczestnicy Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego będą uiszczać składki członkowskie
równe dla każdej gminy oraz ponosić opłaty
w wysokości adekwatnej do ilości wozokilome-

Rozpoczęła się modernizacja
CSW. Jak długo potrwa i jaki jest
zakres robót?
Modernizacja CSW to zadanie, które
realizujemy pod nazwą „Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego przy Pl. Ks. Karola Kochaja 1 w Kozach” i obejmuje
częściową wymianę stolarki okiennej
oraz całej ślusarki aluminiowej w pomieszczeniu basenu. Budynek zostanie ocieplony, a szatnie przy basenie
zmodernizowane. W obiekcie wybudowana będzie niezależna kotłownia gazowa.
W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniliśmy wykonawcę robót, którym została
Firma POL-KATO II F.H.U. z Katowic. Umowę na wykonanie prac podpisano 28 kwietnia
2017 r., a termin ich zakończenia ustalono na
29 września 2017 r. Wartość umowną robót
do wykonania oszacowano na 1.261.085,91 zł.
W ramach przedmiotowego zadania ubiegamy
się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o częściowe umorzenie
dwóch pożyczek zaciągniętych na termomodernizację Ośrodka Zdrowia i budowę kanalizacji sanitarnej. Całkowita wartość umorzenia
wynosi 643 038 zł, co daje praktycznie połowę
dofinansowania do termomodernizacji CSW.
Na terenie naszej gminy działa wiele organizacji pozarządowych, które Gmina wspiera
finansowo i pozafinansowo. Jakie to kwoty?
To prawda, wspieramy organizacje, które zajmują się sportem, kulturą, rekreacją, turystyką,
prowadzą działalność wydawniczą, organizują
konkursy, działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Łącznie na ten cel wydamy w tym

roku 106.500 zł. Co roku nasi radni uchwalają
program współpracy gminy z organizacjami działającymi w Kozach lub działającymi
na rzecz naszych mieszkańców, natomiast
w 2011 roku podjęta została uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. W tym roku 91 tys.
zł przeznaczyliśmy na działalność klubów
sportowych, o czym obszernie informowaliśmy w marcowym numerze gazety. Ponadto
w roku bieżącym dofinansujemy wiele innych
inicjatyw, m.in. kolejną publikację „Zeszytów
Społeczno-Historycznych Gminy Kozy” przygotowywaną przez członków Towarzystwa
Miłośników Historii i Zabytków Kóz. Z naszej
pomocy skorzysta Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji i Rozwoju Gminy Kozy, które organizuje coroczne konkursy: fotograficzny i szopek bożonarodzeniowych. Wsparcie otrzyma
Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” na renowację
i zakup strojów ludowych. Dofinansowane zostaną również działania na rzecz osób starszych
oraz niepełnosprawnych realizowane przez koziańskie koło Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów oraz Polski Związek Niewidomych, koło Bielsko-Biała Ziemskie. Łącznie
na ww. wymienione działania samorząd
przeznaczy kwotę 15.500 zł. Świadczymy też
pomoc pozafinansową, np. informujemy organizacje pozarządowe o możliwościach pozyskania środków finansowych z innych źródeł,
udostępniamy lokale gminne na spotkania,
szkolenia, konferencje, udzielamy pomocy merytorycznej, promujemy działalność organizacji obejmując patronatem Wójta ich inicjatywy,
publikujemy informacje o działalności organizacji na stronie internetowej gminy, pomagamy w nawiązywaniu kontaktów krajowych
i międzynarodowych. Tak więc nasza pomoc
jest naprawdę wielowymiarowa.
Dziękuję za rozmowę.

Sesja Rady Gminy
XXVII Sesja Rady Gminy Kozy odbyła się
7 kwietnia. Radni podjęli 3 uchwały:
1) Nr XXVII/222/17 zmieniająca uchwałę w sprawie aplikowania Gminy Kozy
o środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy
etap X” w wyznaczonym obszarze aglo-

meracji Pisarzowice – zmiana przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dostosowania treści jej zapisów do
wymogów formalnych wniosku konkursowego złożonego o dofinansowanie zadania związanego z budową kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Kozy;
2) Nr XXVII/223/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozy na lata 2017-2035;
3) Nr XXVII/224/17 w sprawie zmia5

ny uchwały Nr XXIII/194/16 Rady
Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy;
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady
Gminy oraz materiały będące przedmiotem
obrad znajdują się na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy www.bip.kozy.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w holu Urzędu Gminy.
(Biuro RG)
Koziańskie Wiadomości

Mała matura gimnazjalistów

W środę, czwartek i piątek (19, 20 i 21 kwietnia) w naszej szkole odbywały się egzaminy
gimnazjalne. Niegdyś egzamin kończący
gimnazjum nazywano małą maturą. Niedługo nie będzie już ani egzaminów, ani gimnazjów. Obecni trzecioklasiści są jednymi
z ostatnich, którzy będą mogli wpisać egzamin gimnazjalny do CV. Zawsze to jakieś
wyróżnienie…
Egzamin był jak zawsze podzielony na części:
w pierwszym dniu historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski, w drugim –
przedmioty przyrodnicze oraz matematyka,
a w ostatnim – język obcy, którym dla większości naszych podopiecznych był angielski.
Uczniowie pisali rozprawkę o marzeniach
(to oczywiście z polskiego), zastanawiali się,
czy strój szlachecki był charakterystyczny dla

baroku (to historia), analizowali, kiedy dwaj
turyści spotkają się na szlaku (matematyka),
rozważali, jakie będą skutki wyniszczenia
larw owadów (przedmioty przyrodnicze)
oraz pisali list do przyjaciela (w części
z angielskiego).
W pierwszych komentarzach uczniów zasłyszanych na korytarzach dominowały opinie:
języki polski i angielski – łatwe, historia i wos
– dużo czytania, matematyka – do zrobienia, przedmioty przyrodnicze – koszmar.
Belferskie doświadczenie nakazuje jednak
traktować te wstępne oceny z dystansem.
Okazywało się już nieraz, że niewiele miały
one wspólnego z rzeczywistością. Na wyniki
będzie trzeba poczekać do 16 czerwca.

foto: arch. GIM
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(Wojciech Małysz)

Sprzątali Beskidy
222 osoby. Po wspólnie spędzonym czasie wyruszyliśmy na szczyt Baraniej Góry,
a stamtąd w drogę powrotną, czarnym szlakiem do Kamesznicy. Pomimo panujących

warunków atmosferycznych nie zabrakło
energii, chęci i dobrego humoru.
(K.Paprota)

foto: K. Paprota

W sobotę, 22 kwietnia, członkowie SKKT
„Groniczki” przy SP1 w Kozach przyłączyli się do akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT”.
Z Koczego Zamku w Koniakowie przez
Gańczorkę wyruszyliśmy do
schroniska na Przysłopie pod Baranią Górą. W deszczu, błotnistą
drogą, zaopatrzeni w peleryny
przeciwdeszczowe, worki oraz
rękawiczki sprzątaliśmy wyznaczony wcześniej niebieski szlak.
Im bliżej schroniska tym więcej
śniegu, więc akcja częściowo
skupiona była na edukowaniu
uczniów. W schronisku mogliśmy się ogrzać przy ognisku
i spotkać z pozostałymi uczestnikami akcji. Łącznie zebrały się

Mój kolega jest…
Na kwietniowy konkurs pt.” Mój kolega jest
niepełnosprawny” zainicjowany przez Samorząd Uczniowski SP nr 1 uczniowie złożyli
prace literackie (opowiadania i wiersze) oraz
prace plastyczne.
I miejsce w kategorii opowiadania zdobyła
Marta Jurczak z klasy 6c, za zgodą jej rodziców
drukujemy fragment nagrodzonej pracy:
„ Życie jest dla jednych łatwiejsze, dla innych
trudniejsze. Wszyscy narzekają na niskie płace, wysokie ceny, dużo zadania, ogólnie szkołę
i pracę. Każdy widzi tylko siebie, w jednym
z najlepszych przypadków swoje najbliższe
otoczenie. Tylko bliskie sobie problemy…
Kto dostrzeże więcej? Kto zobaczy, że są osoby dużo bardziej poszkodowane przez życie
Nr 5 - maj 2017

niż on? W dzisiejszych czasach mało jest takich osób… Dlaczego? Co jest przyczyną?
Pośpiech, może egoizm, może coś innego?
Może wszystko naraz? Nikt nie wie…
Są osoby, które mają większe problemy. Czasem nie mogą się ruszać, nie widzą, nie słyszą,
nie mówią. Zdarzają się takie, które nie mają
jakiejś części ciała. Są ludzie chorzy. Jednak większość z nich posiada umiejętności,
których brak komuś całkowicie zdrowemu.
Umieją zobaczyć piękno świata, bo mogą go
w każdej chwili opuścić i oni o tym wiedzą. Są
równie zagrożeni jak zdrowi ludzie, ale oni nie
są na to obojętni. Zdają sobie z tego sprawę
i chcą czerpać z życia garściami. Są utalentowani, jak każdy, w jakiejś dziedzinie, a nie
6

wybrakowani. Różnią się wyglądem lub wnętrzem. Tacy jak każdy inny człowiek. U nas
w szkole jest dużo takich dzieci, gdyż są tu klasy integracyjne. Czasem, gdy mamy przerwę,
widzę je (…).
Wszystkie te osoby budzą we mnie podziw.
Wiele przeżyły, a się trzymają (…) . Nie
chciałabym żyć tak jak oni, ale chyba każdemu
przydałby się chociaż moment w ciele niepełnosprawnego. Kto wie, może ludzie byliby
bardziej empatyczni?
Główną nagrodą w konkursie był bon o wartości 50 złotych do zrealizowania w sieciach
Empik.
(SP 1)

Wieści z przedszkola
Konkurs Recytatorski – Piękna nasza Polska
cała” pokazując swoje umiejętności plastyczne,
recytatorskie, aktorskie i wokalne.
Wiewiórki wzięły udział w finale XVII Przeglądu Pieśni Patriotycznej, a krasnoludki reprezentowały przedszkole w ogólnopolskim konkursie „Zwiastuny wiosny wokół nas” zajmując
3 miejsce.
Cała placówka przyłączyła się do ogólnopolskiego programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, którego celem jest wzrost świadomości na temat roli żywienia we wczesnym okresie
życia dziecka, promowanie zrównoważonej
diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych
nawyków żywieniowych. Pracownicy koziańskiego przedszkola wspólnie z edukatorem żywieniowym rozmawiali o sposobach żywienia,
układali przepisy na zdrowe desery ,,bez cukru”,

a na zajęciach nauczycielki tworzyły z dziećmi
piramidę żywienia, pokazując im jak ważny jest
wybór odpowiedniego rodzaju żywności.
Tradycyjnie w przedszkolu gościli aktorzy teatru, którzy przedstawili przedszkolakom bajki pt. „Spotkanie z muzyką wśród zwierząt”,
„Skarb to nie tylko złoto”, „Złota rybka”, „Pinokio”, „O prosiaczku brudasku” oraz „Wyspa
skarbów”.
Nadchodzące miesiące zapowiadają się równie
ekscytująco dla naszych milusińskich. Będzie
wspólne uczestnictwo w Rodzinnym Rajdzie
na Hrobaczą Łąkę, w obchodach Dni Kóz,
uczcimy Dzień Dziecka, obejrzymy kolejny
spektakl przygotowany przez Teatr Rodziców
oraz wspólnie z naszymi rodzinami weźmiemy
udział w Pikniku Przedszkolnym.
(PP)

foto: PP

W Przedszkolu Publicznym dzieci spędzają
czas nie tylko na zabawie, ale przygotowują występy i uczestniczą w różnych konkursach. Na
dzień Babci i Dziadka każda grupa maluchów
ubrana w piękne stroje wystąpiła z imponującym repertuarem wierszy, piosenek i układów
tanecznych. W ten niezwykle ekspresyjny sposób dzieci okazywały dziadkom swoją miłość,
wdzięczność i przywiązanie.
Kubusie przygotowały program teatralny pt.
„Żegnaj zimo – Witaj wiosno”. Zadziwiły swoim kunsztem artystycznym nie tylko swoich
przedszkolnych rówieśników, ale również zaproszonych gości – zerówkowiczów i pierwszaków z Dwójki.
Maluchy wraz z rodzicami uczestniczyły w konkursach: „Logopedyczne minki ćwiczącej rodzinki”, „Moje przedszkole”, „V Przedszkolny

edukacja

Co po gimnazjum?

Audycja muzyczna

To pytanie zadają sobie co roku uczniowie klas trzecich i rodzice, którzy myślą o przyszłości swoich dzieci. W tym trudnym wyborze starało się im pomóc gimnazjum, organizując
targi edukacyjne. Tegoroczne odbyły się w czwartek, 27 kwietnia.
Do koziańskiego gimnazjum zjechali przedstawiciele blisko 30 szkół licealnych, technicznych i zawodowych z Bielska-Białej, Kęt i Kóz. Trzecioklasiści mieli w czym wybierać. Mam jeszcze większy mętlik w głowie, niż wcześniej – mówi jeden z gimnazjalistów i trudno
się dziwić, bo oferta szkół ponadgimnazjalnych była bardzo bogata. Targi były znakomitą
okazją do poznania jej, rozmowy z nauczycielami, a także z uczniami, którzy już uczą się
w szkołach ponadgimnazjalnych.

Menuety, polonezy, mazurki, walce, tanga
dominowały na kwietniowym spotkaniu
uczniów SP nr 1 z muzyką klasyczną, taneczną, lekką, a także żartobliwą i nawet
świąteczną. Występy muzyków przeplatane opowieściami o gatunkach muzycznych
i ich roli na przestrzeni kilku epok, od baroku do XX wieku, zaciekawiły wszystkich.

foto: arch. GIM

(Dorota Małysz)

Pięknie wybrzmiały: walc Johanna Straussa
„Nad modrym pięknym Dunajem”, „Tango” i „Sielankowy walc” Paula Crestona,
a utwory „Wesoły zajączek na koncert”,
„Łódeczka”, „Jak ja nie lubię zastrzyków”,
„Łatwy zwycięzca”, „Czuję rytm” rozluźniły
atmosferę. Nie zapomniano też o dorobku
i dziełach Fryderyka Chopina, o mazurkach,
które tworzył przez całe życie, słynnych miniaturach tanecznych, których nie byłoby
bez polskiej muzyki i tańców ludowych.
Uczniowie aktywnie przygrywali do muzyki
o tematyce lekkiej i żartobliwej.
(SP 1)
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bezpieczeństwo
W czasach masowego korzystania z komputerów, czy urządzeń mobilnych, codziennie stykamy się z siecią internetową.
Dlatego warto wspomnieć o tym, jak robić
to bezpiecznie. Przestępcy do poznania
poufnych danych wykorzystują złośliwe
oprogramowanie, nazywane w zależności
od formy: robakiem, koniem trojańskim
(trojanem) lub wirusami. „Robaki” przedostają się do naszego komputera jako samodzielne nośniki i w ramach wszystkich
dostępnych nam sieci replikują się. Dodatkowo mogą samodzielnie niszczyć pliki czy
wysyłać pocztę spam. Najczęściej oszuści
stosują w tym celu zainfekowane witryny
internetowe, w opisie zawierające chwytliwe hasła, lub fałszywe wiadomości e-mail.
Trudniejszą do wykrycia formą oszustwa
lub przejęcia danych jest tzw. pharming –
wpisujących prawidłowe adresy np. swojego banku, przekierowują na fałszywe strony internetowe, gdzie podając ponownie
swoje dane, przekazujmy je przestępcy.
Coraz częściej ofiarami internetowych
przestępców możemy stać się na portalach
społecznościowych, otwierając wiadomości od nieznanych użytkowników.
Serfując w sieci pamiętajmy, że:
• należy regularnie uaktualniać system
i oprogramowanie, które jest przez nas
używane,
• warto zaopatrzyć swój komputer w program antywirusowy, który ostrzeże nas
przed niebezpieczeństwem,
• nie należy otwierać hiperłączy bezpośrednio z otrzymanego e-maila, szczególnie jeśli nie znamy nadawcy wiadomości,
• nie wolno przesyłać mailem żadnych
danych osobistych – w żadnym wypadku nie wypełniajmy danymi osobistymi
formularzy zawartych w wiadomości e-mail,
• banki i instytucje finansowe stosują
protokół HTTPS tam, gdzie konieczne jest zalogowanie do systemu. Adres
strony WWW rozpoczyna się wtedy
od wyrażenia ‚https://’, a nie ‚http://’
(jeśli strona z logowaniem nie zawiera
w adresie nazwy protokołu HTTPS,
powinno się zgłosić to osobom z banku
i nie podawać na niej żadnych danych),
• każde podejrzenia, co do sfingowanych
witryn należy jak najszybciej przekazać
policjantom lub pracownikom danego
banku odpowiedzialnym za jego funkcjonowanie w sieci.
Nr 5 - maj 2017

Bezpieczny kozianin

komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach – komisarz Jacek Śliwka

Z uwagi na powszechny dostęp do komputera i urządzeń mobilnych uważajmy na to,
komu pozwalamy korzystać z naszych kont
i sprzętów. Nigdy nie należy podawać swoich danych do logowania osobom trzecim.
Jeśli pozwalamy innym użytkownikom na
podłączenie się do naszej sieci, ograniczajmy możliwość podłączania zewnętrznych
nośników. Starajmy się regularnie wykonywać kopie bezpieczeństwa, a ważne
dla nas pliki zapisywać na zewnętrznych
nośnikach, odkładanych w niezagrożone
miejsce. Stosując kilka prostych zasad możemy uniknąć stania się ofiarą internetowego przestępcy:
• tworzone przez nas hasło powinno
mieć odpowiednią jakość, która coraz
częściej jest kontrolowana przez system, w którym się logujemy,
• kreowane hasła nie powinny wiązać się
z naszymi danymi: imieniem, nazwiskiem, ksywą. Nie powinny też zawierać nazw z bliskiego nam otoczenia, jak
miejsce pracy lub imię pupila,
• nie powinniśmy także zapisywać ważnych haseł do kont w plikach dostępnych na komputerze.

Dlatego zamawiając i otrzymując wybrany
przedmiot zwróćmy uwagę na:
• podaną cenę produktu – gdy jest zbyt
niska może to sugerować towar podrobiony,
• przed zakupem zorientujmy się, kim
jest osoba sprzedająca – mając pozytywne opinie możemy być pewniejsi
zakupu,
• sprawdzajmy, od kiedy konto sprzedawcy widnieje w serwisie i ilu użytkowników korzystało z jego usług,
• za każdym razem czytajmy regulamin
sklepu i opis aukcji serwisu, z którego
korzystamy,
• domagajmy się potwierdzenia nadania przesyłki, nie wpłacajmy pieniędzy
przed potwierdzeniem wygranej licytacji,
• nie kasujmy korespondencji ze sprzedającym – w przypadku oszustwa jest ona
dowodem potwierdzającym zakup.
Zapłacenie za przedmiot i nieotrzymanie
go, to nic innego jak wyłudzenie, czyli
oszustwo. Kodeks Karny przewiduje za
ten czyn karę nawet do 8 lat pozbawienia
wolności.
(komisarz Jacek Śliwka)

Na koniec warto wspomnieć o bezpieczeństwie podczas zakupów internetowych.
Dostępność e-sklepów i aukcji na popularnych portalach z roku na rok wzrasta.
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na podstawie opracowań KGP.(KGP / ak / ms)
źródło: policja.pl

historia
Kozi raj

Student Jan Jakubiec – guwerner młodych braci Czeczów, Karola i Mariana –
wolne chwile lubił spędzać w bibliotece
koziańskiego pałacu. Jak sam wspominał,
zetknął się tutaj z pozycjami do tej pory
mu nieznanymi. Największe zdziwienie
wzbudziła w nim książka pt. Katechizmus des Sozialismus, której obecność
przeczyła konserwatywnym poglądom
Hermana Czecza. Jak pisał Jakubiec:
„[…] Tak zetknąłem się z socjalizmem
w domu arystokratycznym […]”.
Biblioteka pałacu w Kozach liczyła ok.
7000 książek i mieściła się we wschodnim skrzydle budynku. Pierwszy katalog
księgozbioru pochodził z 1847 roku. Biblioteka była bogato wyposażona, a Herman Czecz uzupełnił ją o wiele pozycji
z różnych dziedzin nauki. W jej zbiorach
znajdowały się również cenne starodruki oprawione w safian, albumy, książki
religijne. Księgozbiór przechowywany
był w drewnianych szafach bibliotecznych oszklonych szkłem kryształowym.
W czasach, gdy właścicielami Kóz i pałacu byli Czeczowie, w bibliotece wprowadzono exlibris, czyli znak własnościowy
książki, odciskany w formie pieczęci na

Pieczęć-exlibris „Biblioteki Kózkiej”.

Biblioteka Kózka
stronie tytułowej książki. Przedstawiał
on uproszczoną formę herbu Czeczów
z 1805 roku. Księgozbiór nazwano
zwyczajowo „Biblioteka Kózka”. Jan
Jakubiec spędzając dużo czasu w pomieszczeniu bibliotecznym, postanowił
skatalogować księgozbiór na nowo, jak
pisał – z własnej ochoty – uporządkowując go według kategorii rzeczowych.
Oprócz książek, w bibliotece znajdowały
się również przedmioty o wartości artystycznej, m.in.: inkrustowane meble,
zabytkowe zegary (jeden podobno miał
aż 7 tarcz), sztychy, lampy naftowe. Na
ścianach wisiały obrazy, dwa największe
były portretami Hermana i Wilhelminy
Czeczów. Pomieszczenie to miało charakter wybitnie męski. To w nim palono fajki i cygara po obfitych obiadach,
prowadząc ożywione dyskusje na temat
bieżącej polityki i gospodarki. Zapewne
w tym miejscu Herman Czecz gościł namiestnika Badeniego, ministra Ziemiałkowskiego czy marszałka Zyblikiewicza.
Kres Biblioteki Kózkiej nastąpił wraz
z wybuchem II wojny światowej. Dworski buchalter, Adolf Zuber wraz z zaprzy-

jaźnionym murarzem Tomaszem Jurzakiem, postanowili ukryć księgozbiór
przed wkroczeniem hitlerowców do
Kóz. Na prośbę dziedziczki Marii Czecz-Tarnowskiej i jej męża hrabiego Juliusza Tarnowskiego zamurowali zbiory
w piwnicy zachodniej oficyny dworskiej.
W czasie wojny Niemcy natrafili na zamurowane zbiory i rozgrabili cenniejsze
pozycje. Podobno w 1945 roku przed
nadejściem Armii Czerwonej, uciekający
z Kóz okupanci, zasypali częścią książek
lej po wybuchu pocisku, aby przejechać
samochodami. Dziś w zbiorach rodziny
Czeczów zachowało się jedynie kilka
książek oznaczonych pieczęcią z napisem: „Biblioteka Kózka”. Był to pierwszy
w historii Kóz tak bogaty księgozbiór
prywatny.
(Bartłomiej Jurzak)

Tekst powstał na podstawie: Fototeki
Adolfa Zubera (zbiory Izby Historycznej);
książki: Jan Jakóbiec „Na drodze stromej
i śliskiej. Autobiografia socjologiczna”, Kraków 2005.

Wnętrze biblioteki w Pałacu Czeczów (pocz. XX wieku).
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Big Band Silesia
Zespół Big Band Silesia oraz młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach zostały najwyżej ocenione spośród startujących w kategorii gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne.

Dionizos
W kategorii zespołów teatralnych 1. miejsce ex aequo zajęły dwa zespoły, w tym Zespół Teatralny „Dioniozos” z Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum nr 4 im. Jerzego
Kukuczki w Kalnej.

Invento
Drugim najlepszym zespołem teatralnym wybrano Zespół Teatralny Invento
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach.

Gracjanki
Mażoretki„Gracjanki” z Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Wilamowicach okazały się najlepsze w kategorii Inne Formy Taneczne.

PeZet
Chór „PeZet” z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach zyskał najlepsze
oceny w kategorii zespołów wokalnych.

Czaniec
W kategorii zespołów tanecznych 1. miejsce zajęła Dziecięca Formacja Taneczna z Domu Kultury w Czańcu.

XVIII Powiatowe Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA ’2017 odbyły się w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach. Przez trzy dni na
scenie zaprezentowało się ponad 680 uczestników
zgromadzonych w 45 zespołach teatralnych, tanecznych oraz muzycznych. Na naszych łamach przedstawiamy zdjęcia laureatów poszczególnych kategorii (szczegółowe wyniki dostępne są na stronie
www.powiat.bielsko.pl).
Uroczyste podsumowanie XVIII Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA ‘2017
zaplanowano na 26 maja (godz. 10.00, sala 122)
w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Organizatorami wydarzenia byli: Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz Dom Kultury w Kozach.
Patronat nad imprezą sprawował Starosta Bielski
Andrzej Płonka.
(DK/red)

Porąbczanie
Wśród zespołów folklorystycznych triumfował Młodzieżowy Zespół
Regionalny Porąbczanie z Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce.

Sinfonietta
W kategorii zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych zwyciężył zespół instrumentalny Sinfonietta ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu.

Zdjęcia:
Dom Kultury w Kozach

sport

Uczniowie sportowo wszechstronni

Ostatnie tygodnie przyniosły godne odnotowania wyniki podopiecznych Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach, którzy świetne starty zanotowali w zmaganiach w minisiatkówce oraz
rywalizacji w biegach przełajowych.
11 kwietnia na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach odbył się „Otwarty Turniej
Akademii Minisiatkówki Trójek Siatkarskich”.
Aż 21 zespołów walczyło w gronie dziewcząt
i chłopców o awans do ćwierćfinału zawodów.
Mecze rozgrywano na zmniejszonych boiskach
do siatkówki, do jednego wygranego seta gwarantowanego osiągnięciem 25 punktów. Turniej w kategorii dziewcząt, dystansując w końcowej klasyfikacji na podium SP z Nowej Wsi

Zwycięskie taroki
Końcem marca w czeskiej miejscowości
Leskoviec Nad Moravicą międzynarodowy
sukces w turnieju taroka osiągnęła drużyna
z Kóz. Pierwsze miejsce i główną nagrodę
zdobyli: Jarosław Hałat, Zbigniew Panek,
Piotr Kine oraz Tomasz Szpak, który dodatkowo został wybrany najlepszym zawodnikiem spośród wszystkich uczestników.
(R)

i SP z Porąbki, wygrały zawodniczki Jedynki
z Kóz w składzie: Wiktoria Koterbicka, Anna
Pasierbska i Emilia Malarz. Chłopcy: Bartosz
Oczko, Szymon Wójcik, Dominik Czaderna
– wyjechali z Kęt z 4. miejscem, przegrywając
podczas zmagań tylko z rówieśnikami z Porąbki i Starej Wsi.
Sukcesem uczennic Szkoły Podstawowej nr 1
w Kozach zakończyły się również mistrzostwa
powiatowe w drużynowych biegach przełajowych. W Czechowicach-Dziedzicach reprezentacja dziewcząt z Jedynki: Maja Ryszawy, Nina
Kapela, Kornelia Koczur, Nikola Koczur, Wiktoria Koterbicka, Julia Sobuń i Wiktoria Wróbel zdobyła tytuł wicemistrzowski, awansując

na szczebel wojewódzki. Biegi w ramach półfinału
mistrzostw Śląska Szkolnego Związku Sportowego
młode kozianki zaliczyły 28 kwietnia, ponownie
na obiektach czechowickiego MOSiR-u. Poziom
rywalizacji w trudnych warunkach pogodowych
okazał się wysoki, zawodniczki z Kóz ostatecznie
uplasowały się tuż za podium, za zespołami z Wilkowic, Radziechów-Wieprza i Żywca.
Biegacze reprezentujący koziańską placówkę:
Dominik Czaderna, Kacper Matuszczak, Stanisław Dużniak, Sebastian Nycz, Patryk Nycz,
Kordian Nowak finiszowali na 4. pozycji w powiecie, ustępując rówieśnikom w barwach szkół
z Czechowic-Dziedzic, Wilkowic oraz Bystrej.
(R/SP)

Szachowe pojedynki
W najbliższą niedzielę, 21 maja, odbędzie się
VII Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Władysława Honkisza.
W tegorocznej edycji zawody przeprowadzone zostaną w czterech odrębnych kategoriach:
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz seniorów. Szachowa rywalizacja,
która co roku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Kozy, rozpocznie się

o godzinie 9.00 w sali Domu Kultury w Kozach.
Organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Na
Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy, przyświeca niezmiennie ten sam cel – popularyzacja
gry w szachy. Ona bowiem kształtuje umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, zasadnego podejmowania decyzji, kreatywności
i rozwijania wyobraźni. Przy okazji turniej ma
dopomóc w integracji środowiska lokalnego.
(R)

Historyczny wynik piłkarski
Ze znakomitej strony zaprezentowali się piłkarze UKS Dwójka Kozy z rocznika 2005, którzy
w ogólnopolskich rozgrywkach „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku” zwycięski marsz
kontynuowali aż do wojewódzkiego finału.
Podczas jesiennych eliminacji powiatowych
młodzi piłkarze z Kóz sprawili wielką niespodziankę. Na obiektach bielskiego Rekordu
przeszli przez wszystkie szczeble eliminacji
i zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego
prestiżowej rywalizacji. Awans do ścisłej czołówki wywalczyli drugi raz w historii klubu,
ale obecny występ pozostanie historyczny ze
względu na przedostanie się ekipy UKS Dwój-

ka aż do ćwierćfinału turnieju. – Dwa mecze
dzieliły nas od wyjazdu na Stadion Narodowy,
gdzie 2 maja odbył się finał krajowy. Chłopcy,
u których pojawiły się łzy po porażce w ćwierćfinale, od początku bardzo wierzyli, że pojadą
do Warszawy i chyba ta wiara głównie sprawiła,
iż ograć się udało mocne drużyny z uznanych
ośrodków piłkarskich – mówi trener drużyny
Przemysław Greń.
W rozgrywkach wzięły udział 32 zespoły. Kozianie zajęli w grupie 2. miejsce, ogrywając silny
Raków Częstochowa 2:1 (gole: Miłosz Sztefko
i Szymon Jędrzejas), przegrywając z UKS Bobrowniki 0:2 oraz remisując 1:1 z UKS Ostro-

wy (gol: Kacper Łukasik). Po wyjściu z grupy
trafili na UKS Boronów, który swoją „czwórkę”
wygrał. Tu rozegrali najlepszy mecz w turnieju.
W regulaminowym czasie był remis 1:1 (gol:
Miłosz Sztefko), ale zespół z Kóz lepiej egzekwował rzuty karne. W ćwierćfinale jednak piłkarze GKS Tychy nie dali im szans, spotkanie
wygrali 4:0, co bynajmniej nie zatarło w żadnej
mierze obrazu znakomitych rozgrywek ekipy
pod szyldem UKS Dwójka.
Skład drużyny: Michał Sury, Piotr Kołodziejczyk, Patryk Gawęda, Kacper Piznal, Kacper
Łukasik, Miłosz Sztefko, Szymon Jędrzejas,
Maciej Konior, Patryk Nycz, Adam Frączek.
UKS Dwójka Kozy zaprasza na zajęcia wszystkie
dzieci chętne do gry w
piłkę nożną. Klub utworzył grupę dla dzieci, które
ukończyły 6 lat oraz grupę dla roczników 2006
i młodszych.
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA. Szczegóły na
stronie UKS Kozy na facebooku, pod numerami telefonów: 664-757-634, 509-820-731 oraz
adresem mailowym: uks.dwojka@op.pl.

Nr 5 - maj 2017

12

sport

Puchar w edycji wiosennej
Po raz drugi w tegorocznej odsłonie piłkarskich
rozgrywek „Cztery pory roku” o Puchar Wójta
Gminy Kozy rywalizowało na boisku Centrum
Sportowo-Widowiskowego pięć zespołów.
Turniej wiosenny, który przeprowadzono
11 kwietnia, dostarczył dużej dawki emocji.
Mimo niskiej temperatury na trybunach zjawiło się sporo rodziców oraz sympatyków klubu
z Kóz. Rozgrywkom przyglądali się również
wójt gminy Krzysztof Fiałkowski, przewodnicząca Komisji Sportu Agata Obajtek oraz
zastępca przewodniczącej Rady Gminy Bogdan Sitarz. Wszyscy z podziwem obserwowali
zmagania młodych piłkarzy, a na zakończenie
motywowali chłopców do dalszego rozwijania pasji sportowych. Poszczególni zawodnicy
otrzymali także wyróżnienia ufundowane przez
gminę Kozy. Uhonorowany został najlepszy
bramkarz i strzelec turnieju oraz wyróżniający się zawodnik z każdej drużyny. Wśród reprezentantów koziańskich ekip najlepsi byli:
Dominik Czaderna z UKS Dwójka 2004 oraz
Patryk Gawęda z UKS Dwójka 2005. Najskuteczniejszym strzelcem w klasyfikacji ogólnej

jest aktualnie reprezentant młodszej drużyny
z Kóz Kacper Łukasik z 12 bramkami, tuż za
nim są dwaj zawodnicy starszego rocznikowo
zespołu – Szymon Wójcik (7 goli) i Samuel Fedorowicz (6 goli).
Wyniki turnieju wiosennego o Puchar Wójta
Gminy Kozy:
UKS Dwójka Kozy 2004 – UKS Dwójka Kozy
2005 3:0 (gole: Szymon Kuźbiński, Maja Ryszawy, Łukasz Dawidziuk)
LKS Groń Bujaków – LKS Pionier Pisarzowice 0:0
LKS Pasjonat Dankowice – UKS Dwójka 2004
0:1 (gol: Dominik Czaderna)
UKS Dwójka 2005 – LKS Groń 1:1 (gol: Kacper Łukasik)
LKS Pionier – LKS Pasjonat 0:1
UKS Dwójka 2004 – LKS Groń 0:0
UKS Dwójka 2005 – LKS Pionier 1:0 (gol: Kacper Łukasik)
LKS Pasjonat – LKS Groń 3:0
UKS Dwójka 2004 – LKS Pionier 2:2 (gole:
Szymon Wójcik, Samuel Fedorowicz)
UKS Dwójka 2005 – LKS Pasjonat 0:1

Skład UKS Dwójka 2004: Kamil Sołczykiewicz,
Łukasz Dawidziuk, Kordian Nowak, Tomasz
Mirocha, Kacper Matuszczak, Bartosz Oczko,
Szymon Wójcik, Samuel Fedorowicz, Dominik
Czaderna, Konrad Mleczko, Patryk Maiczek,
Maja Ryszawy, Oliwier Białka, Bartosz Sordyl,
Patryk Niemczyk, Paweł Honkisz, Szymon
Kuźbiński, Adrian Miś, Bartłomiej Kotuła.
Skład UKS Dwójka 2005: Michał Sury, Szymon Jędrzejas, Adam Frączyk, Kacper Piznal,
Kacper Łukasik, Patryk Gawęda, Piotr Kućka,
Patryk Nycz, Michał Blachura, Marcin Kolbe,
Miłosz Sztefko, Piotr Kołodziejczyk, Igor Kasiuba, Maciej Konior, Kamil Procner, Tymoteusz Chrapkowicz.
Po dwóch turniejach tegorocznej edycji, tabeli
z 19 punktami przewodzi Pasjonat, wyprzedzając starszą i młodszą drużynę z Kóz, które zgromadziły odpowiednio 17 i 11 pkt. 5 „oczek”
ma na koncie Pionier, a 3 ekipa z Bujakowa.
Letni turniej na boisku CSW Kozy wyznaczono na 6 czerwca i z racji wyrównanej stawki
zapowiada się on pasjonująco.
(RED)

Siłacze ze światowymi medalami
Kolejne wartościowe wyniki stały się udziałem
siłaczy z Kóz, którzy startują w barwach Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Benchpress”.
Wiesław Wróbel i Grzegorz Drewniany potwierdzili przynależność do światowej czołówki
siłaczy. Podczas mistrzostw świata w wyciskaniu sztangi leżąc na ilość powtórzeń w pobliżu
hiszpańskiego Alicante obaj zdobyli medale.
Wiesław Wróbel, startujący w kategorii masters
w wadze do 100 kilogramów, po raz kolejny
został mistrzem świata, udany występ okrasił

pobiciem rekordu. Grzegorz Drewniany zawody ukończył ze srebrnym krążkiem w rywalizacji open. Osiągnął jednak znakomity wynik
25 powtórzeń, przegrywając z nowym mistrzem
zaledwie o dwa wykonania. Do Kóz duet siłaczy
powrócił z okazałymi pucharami i medalami.
– Za nami bardzo fajne i udane zawody. Kontynuujemy medalową serię w mistrzostwach, choć
rywale starają się nam to utrudnić. W Hiszpanii
byli w wysokiej formie, ale daliśmy radę – mówią
zgodnie medaliści.
(RE)

foto: arch. Kross Racing Team

Kolarz z Kóz w formie

Kozianin Bartłomiej Wawak (na zdjęciu w środku z trofeum) rozpoczął sezon kolarski zwycięstwem w wyścigu w Austrii.

Kolejny sezon w elicie kolarstwa
górskiego rozpoczął kozianin Bartłomiej Wawak.
Pierwszy wyścig w sezonie kolarz
zawodowej grupy Kross Racing
Team zaliczył na Cyprze. Należał
tam do czołowych uczestników
czteroetapowej rywalizacji, w klasyfikacji generalnej „Cyprus Sunshine Cup” zajął ostatecznie bardzo
dobre 4. miejsce.
Jeszcze lepiej Bartłomiejowi Wawakowi powiodło się w austriackim
Langenlois, gdzie specjaliści od górskiej odmiany kolarstwa startowali
w „Kamptal Klassik Trophy”. Wychowanek Victorii Kozy od począt13

Anna Paluszik w Kołobrzegu wywalczyła srebro mistrzostw Polski federacji WPC w konkurencji tzw. martwego ciągu. Z wynikiem końcowym 80 kilogramów uplasowała się na
2. miejscu w kategorii do 67 kg. – Jestem zadowolona z wyniku, choć czuję, że mogłam podnieść więcej. Ale pomału idę do przodu. Konkurencja, w której wystartowałam, to zupełnie
inna bajka w porównaniu do wyciskania, choć
równie ciekawa i emocjonująca – tłumaczy koziańska medalistka.

ku jechał w czołowej grupie, na ostatnią z rund
wjechał wraz z Włochem Nadirem Colledanim
i Czechem Janem Skarnitzem. Obu pokonał
znakomitym finiszem na ostatnich metrach
i mógł cieszyć się z premierowego w sezonie
zwycięstwa.
Początek kwietnia przyniósł natomiast start kozianina we włoskim Montichiari. Na mecie został sklasyfikowany na 15. pozycji. Występ ten
Wawak skomentował jako wyścig bardzo ciężki
z niesprzyjającym wiatrem, ale i w mocnej stawce uczestników. W kalendarzu poprzedniego
miesiąca znalazły się ponadto wyścigi w Bad
Sackingen, ten Wawak ukończył na 18. miejscu,
oraz ściganie w Haiming, gdzie z powodu bólu
pleców kolarz z Kóz do mety nie dotarł.
(M)
Koziańskie Wiadomości

publicystyka

Felieton

Do twarzy nam z tą rolą!

Dzień Matki w każdym kraju obchodzony
jest w innym terminie, u nas 26 maja. Przypomina, że wszystkie mamy są kochane
i wyjątkowe. Codziennie zasługują na uwagę i miłość, a symboliczny kwiatek i życzenia tylko to podkreślają. W końcu nie raz
w roku, a dzień w dzień, przewijały nasi karmiły, czytały nam bajki na dobranoc i udzielały dobrych rad. Były i są obecne w naszym
życiu.
W kulturze, od zarania dziejów, kobieta
i matka jest uważana za świętą. Jutrzenka,
widoczna na niebie przed wschodem słońca (często nazywana gwiazdą), od zawsze
kojarzona była z kobietą. Pod jej postacią
przejawiały się żeńskie bóstwa, w mitach
wychodzące z morskiej piany lub nawet,
jak w znajdującej się w koziańskim księgozbiorze legendzie o Białce, myjącej księżyc

Angielski
dla wszystkich
Dzień Matki (po angielsku „Mother’s
Day”) to dobra okazja, aby poznać słownictwo związane z rodziną.
rodzina – Family
matka – Mother (Mum)
ojciec – Father (Dad)
dzieci – Children
córka – Daughter
syn – Son
babcia – Grandmother (Grandma, Granny)
dziadek – Grandfather (Grandad, Grandpa)
wnuki – Grandchildren
ciocia – Aunt
wujek – Uncle
siostrzenica/bratanica – Niece
siostrzeniec/bratanek – Nephew
teść – Father-in-law
teściowa – Mother-in-law
(Aleksandra Radlak)

w jeziorze przed nadejściem poranka. Ziemia natomiast od zawsze nazywana jest
Matką. Towarzyszą nam więc dwa oblicza
kobiety. Gwiazda, która zapowiada wschód
słońca i ziemia, która rodzi nowe plony. Ta
pierwsza kojarzy się z nocą, z tajemnicą,
z czymś niedostępnym. Tę drugą utożsamiamy zaś z tym, co jest nam najbliższe:
ciepłem rodzinnego domu, pokarmem,
dojrzałością, bezpieczeństwem. Przywodzi
to na myśl znaną niewątpliwie wszystkim
(zwłaszcza Panom!) pełną sprzeczności
naturę kobiet, z jednej strony emocjonalną,
chaotyczną i trudną do opanowania, z drugiej troskliwą, cierpliwą, pełną miłości i dobrych rad. Ten drugi aspekt przypisujemy
właśnie naszym mamom. Nie tylko w ich
święto pamiętamy, że matka jest kobietą
i szanujmy obie strony jej natury. Ma swoje

Wszystkiego najlepszego w Dniu Matki!
(Aleksandra Radlak)

Krzyżówka koziańska
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1) Stefan Hula lub Piotr Żyła
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7) okręg, prowincja
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8) płynie przez centrum Kóz
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11) pokrzepienie, pocieszenie
13) pora roku
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15) pospolity ptak
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18) zbiór elementów
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dzenie
23) zakład usługowy z maglem
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22) na ...... nie ma rady /powie-
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21) Stanisław, patron Szkoły Pod-

9
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Pionowo:
1
1) tkanina z wełny zgrzebnej
2) piłkarze z Kóz
3) hałaburda, awanturnik

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą rozwiązanie

4) samochód ciężarowy z Ukrainy
5) strzelał do papieża w 1981 r.
6) Zespół Pieśni i Tańca

1

10) przysiółek w Małych Kozach
12) Król Polski, ma swoją ulicę w Kozach
16) Stanisław, były długoletni lekarz
17) maciora
19) schody na statek
20) otwór silosu
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potrzeby, zainteresowania, a nawet tajemnice i potrzebuje czasem… być gwiazdą!
Jednocześnie, zwłaszcza w Dzień Matki,
starajmy się zwrócić uwagę na to, jak bardzo rola mamy jest bliska zarówno naszej
kulturze, jak i przyrodzie. Wtedy także i my,
mamusie (jakkolwiek byłybyśmy zmęczone
obowiązkami!) spoglądając w lustro zauważymy, że do twarzy nam z tą rolą. W swoich
oczach zobaczymy błysk wolności, o której
wiele się dziś mówi, a którą tak trudno jest
czasem docenić w zwykłym, codziennym
rytmie. Taki błysk w naszym przepełnionym pośpiechem życiu jest czymś ulotnym,
ale to właśnie jest najcenniejsze.
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(Stanisław Laszczak)
Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście
w bibliotece lub sekretariacie Urzędu Gminy do 26 maja, podając
swoje dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, telefon). Wśród poprawnych odpowiedzi wylosujemy 1 zwycięzcę, który otrzyma nagrodę
książkową.

Senior znaczy aktywny

foto: arch.

Aktywność na co dzień i atrakcyjne formy spędzania czasu przez osoby starsze to
główny cel działalności koziańskiego Koła
Emerytów i Rencistów pod kierunkiem
przewodniczącego, pana Benedykta Gawędy.
– Nasze środowisko ciągle chce być aktywne i działać dla rozwoju lokalnej społeczności – mówi z entuzjazmem przewodniczący.

Benedykt Gawęda

Pan Benedykt Gawęda ze środowiskiem
koziańskich seniorów związany jest od
wielu lat. Od dekady przewodniczy działalności Koła Emerytów i Rencistów, stara
się, by wszyscy jego członkowie byli w dobrej kondycji i jak najdłużej cieszyli się ze
wspólnego przebywania.
– Wszyscy tego potrzebujemy, bo bycie
seniorem naprawdę może przysporzyć
miłych chwil, w dodatku spędzonych
w gronie rówieśników – podkreśla pan
Benedykt, który jest inicjatorem licznych
przedsięwzięć.

tywizujące. Osoby starsze biorą udział
w zajęciach artystycznych i fotograficznych, uczą się podstawowych metod samoobrony, poznają zasady prawidłowego
żywienia. Seniorzy nie tak dawno powrócili z trzydniowej wycieczki do Zakopanego
i ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Lalikach, gdzie grupa z Kóz okazała się najlepsza w zawodach sportowych. Szczególny
charakter miały zajęcia teatralne, których
zwieńczeniem było wystawienie przez koziańskich seniorów Misterium Męki Pańskiej
w kościołach w Bielsku-Białej
i Kozach.
– Praktycznie wszystkie przedsięwzięcia w ramach projektów
cieszą się dużym zainteresowaniem w naszym środowisku
i nie ma żadnego problemu
z naborem osób chętnych do
udziału – wyjaśnia przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów.
Spotkania seniorów, na których
regularnie pojawia się przeszło
50 członków koła, odbywają się
systematycznie w każdy czwartek w Domu
Kultury w Kozach.
– Omawiamy sprawy bieżące, dyskutujemy na temat naszych najbliższych planów.
Nierzadko spotkania mają charakter biesiadny. Seniorzy też potrafią świetnie się
bawić – uśmiecha się pan Benedykt Gawęda, który dba o to, by osoby starsze kończące 70 lat i obchodzące kolejne rocznice,

osobowości

co 5 lat otrzymywały jubileuszowe upominki podczas wspólnych spotkań.
Pan Benedykt w naszym środowisku znany jest z aktywnej działalności społecznej.
Już wkrótce będzie zasiadał w powołanej
do życia Gminnej Radzie Seniorów, dzięki
czemu również osoby starsze będą miały
ważny głos w sprawach strategicznych dla
rozwoju całej gminy.
– Bardzo się cieszę, że pomysł utworzenia
takiego gremium spotkał się z aprobatą.
Nie brakuje wśród nas rodowitych kozian,
którym sprawy gminy są bliskie. Będziemy
służyć naszym doświadczeniem – zauważa
nasz rozmówca, który może poszczycić
się bogatym życiem zawodowym. Był mistrzem tkalni w bielskich zakładach wełnianych, pełnił ponadto funkcję ławnika
sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej.
– Po przejściu na emeryturę uznałem, że
warto zrobić coś pożytecznego dla społeczności, w której przebywa się na co
dzień – tłumaczy.
Członkom koziańskiego koła, które liczy
250 osób, już zaplanował najbliższe wakacje.
– Byliśmy w ostatnich latach w Warszawie,
Bieszczadach, Bukowinie Tatrzańskiej, czy
Wiedniu. Przed nami pobyt nad morzem,
oczywiście także wypoczynkowy, ale i spędzony aktywnie – mówi pan Benedykt Gawęda. Zapowiada też kontynuację imprez
cyklicznych, takich jak spotkanie opłatkowe, dzień seniora, czy tradycyjne przywitanie wiosny.		
(Marcin Nikiel)

Program „E-60+ na Hrobaczej Łące” ma
pomóc seniorom w nauce obsługi komputera i Internetu. Te umiejętności są bardzo
potrzebne w życiu codziennym, pozwalają
bez wychodzenia z domu zorganizować
wyjazd, zarezerwować bilety do kina czy
teatru, wysłać wiadomość do znajomych.
Z kolei „Aktywny senior – 60+ z pasją”
obejmuje działania wszechstronnie ak-

foto: arch. DK

Tylko w tym roku emeryci z Kóz uczestniczą w dwóch projektach, finansowanych
z rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na
lata 2014-2020.

Spotkania seniorów cyklicznie odbywają się w Domu Kultury w Kozach.
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dni kóz 2017

Dni Kóz 2017

Scena główna (plac targowy przy ul. Szkolnej)

3 czerwca (sobota)
14:00 – Tanecznym krokiem na ludowo – występ dzieci z Przedszkola Publicznego w Kozach
15:30 – Dyktando Gminne
16:00 – Muzyczne pasje Dwójki – występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach
16:20 – W rytmach LO Kozy – prezentacja muzyczno-taneczna Liceum Ogólnokształcącego w Kozach
16:40 – 1,2,3 tańczyMY – występy grup nie tylko tanecznych z Domu Kultury w Kozach: „Baczność! Koziańskie Orły!”,
„Koziczki”, grupa POPP „Art”, grupa baletowa MOVEMENT, ZPiT „Kozianie”
18:10 – ogłoszenie wyników Dyktanda Gminnego
18:40 – prezentacja sportowców LKS „ORZEŁ” Kozy
19:10 – koncert Piotra Pękali
20:10 – występ formacji perkusyjnej „Walimy w kocioł”
20:30 – koncert gwiazdy wieczoru – BAYER FULL
22:00-02:00 – Disco – najlepszego!
Imprezy towarzyszące (poza sceną)
10:00-18:00 – „Rozwijamy nasze pasje” – wystawa „EKO-ROBOT”, galeria Domu Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2 (SP2)
17:00-18:00 – „Królewna Śnieżka” – spektakl, Pałac Czeczów w Kozach (SP2)
10:00-18:00 – pokaz makiet kolejowych, sala widowiskowa Dom Kultury w Kozach (Beskidzka Grupa Modelarska)
10:00-11:00 – mecz piłki nożnej, Gmina Kozy – Członkowie i Sympatycy LKS „Orzeł” Kozy,
boisko ze sztuczną nawierzchnią przy LKS (LKS Kozy)
11:30-13:30 – Sportowy Piknik Rodzinny oraz mecz piłkarski Oldboyów,
stadion LKS – boisko oraz tereny zielone wokół niego (LKS Kozy)
15:00-20:00 – loty śmigłowcem, stadion LKS (Helipoland.com)
14:00-16:00 – wystawa ilustracji z książek dla dzieci, autorstwa rodziny Oczków, Pałac Czeczów,

(DKwK)

Imprezy towarzyszące
w innych terminach:
szczegóły na stronie
www.domkultury.kozy.pl

Dyktando gminne
Po raz kolejny o tytuł Mistrza Ortografii Gminy Kozy powalczą
mieszkańcy oraz ich goście. Swoją wiedzę z zakresu ortografii sprawdzić będzie można w pierwszym dniu obchodów Dni Kóz 2017 –
początek rywalizacji o godzinie 15.30 (zapisy przed rozpoczęciem
dyktanda). Uczestnicy ubiegać będą się o tytuł Mistrza i WicemiNr 5 - maj 2017

strzów ortografii, najlepsi otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Laureaci poprzednich edycji startować mogą tylko jako goście
honorowi. Nazwisko zwycięzcy poznamy tego samego dnia około
godziny 18.10. Szczegółowy regulamin dostępny na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl.
(DK/R)
16
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4 czerwca (niedziela)
11:00 – Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy
12:30 – XIV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka
Konkurs o Puchar Starosty Bielskiego: parada orkiestr,
koncerty konkursowe (Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso”,
Gulbenes Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa), Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Kóz, Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy),
Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza, Niezależny Zespół Miłośników
Muzyki z Kóz.), zakończenie konkursu ok. godz. 15:30
15:45 – koncert Orkiestry Dętej „GLORIETA” z Jaworza
16:15 – koncert Niezależnego Zespołu Miłośników Muzyki z Kóz
16:45 – „Głosy i instrumenty”: występy uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 1, Aleksandra Papiernika (gitara klasyczna),
Sebastiana Kasiuby (instrumenty klawiszowe)
17:20 – ogłoszenie wyników Koziańskiego Rodzinnego Konkursu
samochodowego
18:00 – Jubileusz 25 lat Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz
20:15 – koncert hip-hop SCZ Familia z towarzyszeniem grupy tanecznej
Break Dance – „BiKids” z Kóz
21:00 – zakończenie Dni Kóz 2017

Imprezy towarzyszące (poza sceną)
10:00-16:00 – Pokaz makiet kolejowych, sala widowiskowa
Domu Kultury w Kozach (Beskidzka Grupa Modelarska)
10:00-16:00 – „Rozwijamy nasze pasje” – wystawa „EKO-ROBOT”,
galeria w Domu Kultury, (SP2)
12:00-19:00 – Ciuchcia Beskidzka – ul. Szkolna
14:00 – Bieg na Hrobaczą Łąkę
(start - 14:00, park dworski; 15:00 - występy; 16:00 wyniki (CSW Kozy))
16:00-20:00 – Loty śmigłowcem, stadion LKS (Helipoland.com)
Kwesta – Realizacja zadań projektu wspierania hospicjum
w Bielsku-Białej „Pola Nadziei” (kościół w Kozach Centrum)
14:30, 16:30, 18:30 – wystawa ilustracji z książek dla dzieci,
autorstwa rodziny Oczków, Pałac Czeczów,

(DKwK)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty programu

Samochodowo, turystycznie, na wesoło
Dom Kultury oraz Gimnazjum w Kozach zapraszają do udziału
w zabawie polegającej na rodzinnym zwiedzaniu naszej miejscowości połączonym z emocjami rajdu samochodowego. Impreza
odbędzie się w niedzielę, 4 czerwca 2017r. Start z placu targowego
o godz. 11.00. Rozegrane zostaną trzy konkurencje: jazda sprawno-

ściowa, jazda turystyczna na terenie Gminy Kozy oraz test wiedzy.
Chętnych prosimy o zgłoszenie się do Domu Kultury w terminie do
31 maja br. – ilość miejsc ograniczona. Regulamin dostępny jest na
stronie www.domkultury.kozy.pl.
(DK/red)
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zapowiedzi

Nie tylko dla
dzieci w Kozach
W Dzień Dziecka zapraszamy na otwarcie
kolejnej wystawy poświęconej ilustracjom
do książek dla dzieci.
Towarzyszyć jej będą opowieści autorów
rysunków: Aleksandry Magnuszewskiej-Oczko i Aleksandra Oczki, związanych
przez wiele lat z bielskim Studiem Filmów
Rysunkowych.
Wystawę będzie można zwiedzać również
podczas Dni Kóz. Zapraszamy!
Szczegóły na plakatach oraz na stronie
www.domkultury.kozy.pl.
(Sabina Piskorek-Oczko/red)

Daj się zaskoczyć aloesowi
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza
mieszkańców na cykliczne spotkania pod
wspólnym hasłem:
DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ ALOESOWI.
Prelegent, pani Agnieszka Olma, mówić
będzie o niesamowitych właściwościach
aloesu, jego wpływie na prawidłową pracę
układu trawiennego, odporność oraz ogólną kondycję organizmu.

Mały Książę

Podczas cyklicznych spotkań w bibliotece
będziemy rozmawiać również o właściwościach innych roślin, które znakomicie służą
zdrowiu i urodzie.
Pierwsze spotkanie:
23 maja (wtorek) godz. 17.00
Pałac Czeczów

Wielkimi krokami zbliża się premiera spektaklu grupy teatralnej „czyżby?!” działającej
w Domu Kultury w Kozach.
W tym roku kilkanaście młodych osób zaangażowało się w realizację adaptacji „Małego Księcia” Antoina de Saint-Exuperego.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.
(gbp)

Jak nie czytam, jak czytam
Szkoła Podstawowa nr 1 wspólnie z Gminną
Biblioteką Publiczną zapraszają do udziału
w ogólnopolskiej akcji masowego czytania
pod hasłem: „Jak nie czytam, jak czytam”.
Celem przedsięwzięcia jest promocja książek i czytania, inicjowanie mody na czytanie, integracja lokalnych środowisk na rzecz
rozwoju czytelnictwa.
Masowe czytanie odbędzie się 1 czerwca
(czwartek) o godz. 10.00 w parku dwor-

skim przy Pałacu Czeczów.
W razie niepogody akcja zostanie przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 1. Chcemy podjąć próbę pobicia rekordu czytania
w jednym miejscu i w tym samym czasie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o zabranie ze sobą dowolnie wybranej książki, można wypożyczyć książki w bibliotece.
Serdecznie zapraszamy!

Zapraszając na spektakl, zachęcamy do refleksji na temat kondycji dziecka, które jest
przecież w każdym z nas. Szczegóły na plakatach i stronie www.domkultury.kozy.pl.

(SP nr 1/ gbp)

(Sabina Piskorek-Oczko/red)

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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Nie było żadnej nadziei, że się ktoś uratuje i że
się zwycięży – wspominał w filmie pt. „Nie było
żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943” Marek Edelman, uczestnik powstania.
W 74 rocznicę wybuchu powstania w getcie
warszawskim Gminna Biblioteka Publiczna
w Kozach przyłączyła się do ogólnopolskiej
akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. W tym
dniu do południa młodzież z koziańskiego liceum, a po południu kilku mieszkańców obejrzało w sali koncertowej pałacu film, którego
fabułę stanowią wspomnienia uczestników
powstania, ujęcia archiwalne przedwojennej
i wojennej Warszawy oraz sekwencje animo-

wane. Projekcję filmu, zrealizowanego przez
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
poprzedziła opowieść o koziańskich żydach,
którzy od XIX wieku do II
wojny światowej stanowili
integralną część społeczności Kóz. Wymieniając nazwiska dwudziestu sześciu
żydowskich mieszkańców
naszej miejscowości, którzy
zginęli w holokauście, układano na stoliku kamienie.
Według żydowskiej tradycji
kamienie składane na grobach lub w miejscach śmier-

Majowy „ART.” PIKNIK

foto: arch.

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.”
w Czechowicach-Dziedzicach wspólnie
z Domem Kultury organizują w sobotę,
27 maja, w godz. 15.00-18.00 w parku przy
Pałacu Czeczów majówkowy piknik. Gości

przywitają orkiestra młodzieżowa „Con Fuocco Band” oraz mażoretki „Gracja”. Podczas
pikniku przewidziano wiele atrakcji, będą m.in.
warsztaty: Ex Libris (mała forma graficzna), z linorytu, bibułkarstwa, origami, mozaiki i biżuterii
ceramicznej, malowanie wspólnego
obrazu „Pejzaż z Kóz”, zawody sportowe na wesoło dla dzieci, dorosłych
i całych rodzin. Dla uczestników nie
zabraknie upominków. Warsztatom
towarzyszyć będą pokazy latających
modeli samolotów wychowanków
POPP „ART.”, prezentacje muzyczne nauczycieli i wychowanków
POPP „ART.” oraz stoisko malowaW ramach pikniku uczestnicy spotkają się w parku dworskim.
nia twarzy.
(DK/red)

TAJEMNICA HROBACZEJ ŁĄKI
– poszukiwania historyczne
3-7 lipca 2017,
godz. 9.00-14.00
Wiek uczestników: 10 do 15 lat
(ilość miejsc ograniczona)
Cena: 60 zł

Wakacje
z Domem Kultury

WARSZTATY
Z SZYDEŁKIEM I IGŁĄ
10-14 lipca 2017,
godz. 9.00-14.00
Wiek uczestników: 7 do 12 lat
Cena: 90 zł
(w cenie posiłek,
wycieczka, materiały)

ci upamiętniają zmarłych. Kilka osób podzieliło
się swoimi wspomnieniami rodzinnymi dotyczącymi koziańskich Żydów.
(gbp)

foto: arch. GBP

Żonkile

kultura

Magiczne słowa
Gdy wypowiesz słowa trzy, każde się
otworzą drzwi. Przepraszam, proszę
i dziękuję to czarodziejskie słowa znane wszystkim, jednak nie zawsze chętnie
używane. Dzieci z Przedszkola Publicznego przekonały się, że dobrych manier
musi nauczyć się każdy przedszkolak. Kubusie oswajając się z tą wiedzą rozwiązywały różne zagadki oraz wykonały piękny
order życzliwości, który zabrały do swojego przedszkola.
Smerfy i żabki bezbłędnie dopasowały
magiczne słowa do pokazywanych sytuacji oraz wykonały pracę plastyczną, która
pomoże je zapamiętać.
(gbp)

WARSZTATY WOKALNE dla dzieci
9-11 sierpnia 2017,
godz. 10.00-13.00
Wiek uczestników: 7 do 14 lat
(Ilość miejsc ograniczona)
Zajęcia bezpłatne.
WARSZTATY
TEATRALNO-LALKARSKIE
– Bábkového divadlo
- warsztaty prowadzone przez
Teatr Lalek z Żyliny
1-3 września 2017
Wiek uczestników 7-10 lat
(ilość miejsc ograniczona)
Zajęcia bezpłatne.
Zapisy w biurze Domu Kultury w Kozach.
Karta uczestnika zajęć w Domu Kultury
w Kozach do pobrania na stronie
www.domkultury.kozy.pl.
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Wiosna przy fortepianie

Malowanie prac ceramicznych to upragniona chwila dla początkującego ceramika. Prace, które powstały na zajęciach plastycznych
z masy ceramicznej, tj. okazałe lampiony, ozdobna rozeta i figurki
zwierzątek zostały malarsko udekorowane. Efekt przyprawia o kolorowy zawrót głowy.
(gbp)

9 maja w Pałacu Czeczów w Kozach wybrzmiały dźwięki koncertu
fortepianowego w wykonaniu ucznia Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej – Eryka Parchańskiego. Jego nauczycielką i opiekunką artystyczną jest Małgorzata Surowiak-Then.
Obojgu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
(dk)

foto: GBP

foto: arch. DK

Kolorowy zawrót głowy

Promocja Młodych Talentów
Dom Kultury w Kozach zaprasza artystycznie uzdolnioną młodzież w wieku
do 21 lat do udziału w Promocji Młodych Talentów w dniach 19-20 czerwca
2017 r.
Szukamy dzieci oraz młodych ludzi,
którzy chcą rozwijać swoje talenty.

Będziemy tworzyć dla nich warunki dalszego rozwoju w zakresie
szeroko pojętej kultury oraz wychowania przez sztukę.
Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na
stronie www.domkultury.kozy.pl.
(DK/red)

ZŁOTA TRĄBKA 2017
Wystąpią: Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso”, Gulbenes
Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa), Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Kóz, Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy), Orkiestra Dęta
„Glorieta” z Jaworza, Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz. Dodatkową atrakcją będzie koncert jubileuszowy Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Kóz, która w tym roku obchodzi 25-lecie.
Ogłoszenie wyników festiwalu i wręczenie nagród odbędzie się o godz.
18.00 na estradzie w Jasienicy. W finale wystąpi zdobywca Grand Prix.
Szczegółowy program Festiwalu dostępny na plakatach oraz na oficjalnej
stronie www.festiwal.kozy.pl.
(DK)

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz– zdj. archiwalne

foto: arch. DK

Od kilkunastu lat, w czerwcu, odbywa się Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”. Zrodził się on w Kozach, z biegiem lat
rozrósł się na cały powiat bielski.
W tym roku zespoły będą uczestniczyć w trzech konkursach: Konkursie Estradowym, Przeglądzie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oraz
Konkursie Musztry Orkiestrowej.
W Konkursie Estradowym, który odbędzie się w sobotę, 3 czerwca
o godz. 11.00 przy Bielskiem Centrum Kultury wezmą udział dwie koziańskie formacje.
Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego odbędzie się w Kozach
w niedzielę, 4 czerwca.
W konkursie Musztry Orkiestrowej uczestniczyć będzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, którą obejrzeć będzie można w Jasienicy przy
Kompleksie Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjnym DRZEWIARZ.
W sobotę o godz. 16.00 na bielskim Rynku koncert połączonych orkiestr
rozpocznie muzyczną paradę ulicą Słowackiego pod Bielskie Centrum
Kultury.
Ponadto zespoły koncertować będą w sobotę w Jaworzu (od godz. 18.30) i w Rudzicy
(godz. 18.00).
Drugi dzień festiwalu zainauguruje przemarsz orkiestr ulicą Szkolną na plac targowy w Kozach (o godz. 12.30), gdzie o godz.
13.00 rozpoczną się przesłuchania zespołów
w Przeglądzie o Puchar Starosty Bielskiego.

