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Inauguracja
Uniwersytetu

Szachiści
na 100-lecie

wydarzenia

foto: arch. GBP

Wielkanocny koszyk

Zerówkowicze z SP nr 1 przygotowali w bibliotece piękne papierowe koszyki wraz z pisankami, które były wielkanocnym prezentem dla rodziców

Świąteczny park
Aura tegorocznych Świąt Wielkanocnych
sprzyjała rodzinnemu spędzaniu czasu na
wolnym powietrzu. Wiele osób odwiedziło
park dworski w Kozach, gdzie po raz pierwszy pojawiła się nowa, świąteczna ozdoba.
Baranek i pisanki nawiązujące do wielkanocnego okresu świątecznego były nie lada
atrakcją dla najmłodszych podczas spacerów, z daleka można było dostrzec świetlną
ozdobę w godzinach wieczornych.

Pisanki wybrane
W niedzielę palmową rozstrzygnięto tradycyjny konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną. Spośród 35. złożonych prac wyróżniono pisanki Bartosza Morawskiego,
Anastazji Markowskiej, grupy biedronek
z Przedszkola Publicznego w Kozach, Kingi
Zontek i Dominiki Laszczak. Trzecim miejscem nagrodzono pracę Anny Gębali, drugim Mateusza Zontka, natomiast miejsce

pierwsze i tytuł Pisanki Roku 2018 przyznano Martynie Gacek.
Organizatorzy konkursu byli pod dużym
wrażeniem oryginalności pomysłów przygotowanych prac, różnorodności technik
wykonawczych i ogromu pracy włożonej
w przygotowanie pisanek.
(DK/red)
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W tegorocznym konkursie najlepszą pracą uznano pisankę Martyny Gacek
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(RED)

wydarzenia

Przebudowa Akacjowej i Witosa
nawierzchnia z kostki betonowej),
• budowa 20. miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
• budowa dwóch zjazdów publicznych do
przedszkola przy ul. Akacjowej,
• przebudowa wjazdów do posesji,
• przebudowa skrzyżowań ul. Akacjowej z ulicami Kalinową i Morelową,
• budowa odwodnienia drogi,
• wykonanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu.
Druga inwestycja obejmuje przebudowę
ul. Witosa na długości ok. 355 mb od skrzyżowania z ul. Krańcową do granicy z Bielskiem.
W ramach przebudowy zostaną wykonane na-

Przy ulicy Akacjowej w sąsiedztwie nowego
Przedszkola Publicznego powstanie 20 miejsc parkingowych

stępujące prace:
• przebudowa drogi do kategorii KR 3 tj.
wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, nowa nawierzchnia wiążąca i ścieralna,
nowe krawężniki i obrzeża, szerokość jezdni
- 6,0 m,
• rozbudowa i przebudowa chodników o szerokości 2 m po obu stronach jezdni (nowe
krawężniki i obrzeża, nawierzchnia z kostki
betonowej),
• przebudowa wjazdów do posesji,
• budowa odwodnienia drogi,
• wykonanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu.
(UG)

foto: Mateusz Stwora

W ramach tegorocznych inwestycji przewidziano gruntowne przebudowy kilkusetmetrowego odcinka ulicy Witosa oraz ulicy Akacjowej.
Ulica Akacjowa obejmuje rozbudowę wraz
z przebudową odcinka drogi od skrzyżowania
z ulicą Przecznią do końca drogi – długość ok.
372 mb. W jej ramach zostaną wykonane następujące prace:
• przebudowa drogi do kategorii KR 2, tj.
wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni,
nowa nawierzchnia wiążąca i ścieralna, nowe
krawężniki i obrzeża, szerokość jezdni - 6,0 m,
• rozbudowa i przebudowa chodników na
odcinku od skrzyżowania z ul. Przecznią do
ul. Kalinowej (nowe krawężniki i obrzeża,

Nowy chodnik dla pieszych poprawi bezpieczeństwo
pieszych na ulicy Krańcowej

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozach
W czwartek, 12 kwietnia, w sali widowiskowej
Domu Kultury swoją działalność w Kozach
zainaugurował Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Patronat nad nim objęła Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, którą reprezentował
na spotkaniu dziekan Wydziału Administracji,
dr Antoni Osierda. Koordynatorem UTW został Mirosław Frączek.
Inicjatorem powstania Uniwersytetu w Kozach
jest wójt gminy Krzysztof Fiałkowski. Dzięki
zaangażowaniu wielu osób, w tym przewodniczącej Rady Gminy Bożeny Sadlik i dyrektora
Domu Kultury Marka Małeckiego, Uniwersytet mógł rozpocząć działalność już w kwietniu
tego roku. Opracowano pilotażowy program
zajęć i wykładów dla słuchaczy na pierwsze trzy
miesiące. Inauguracyjny wykład pt. „Wpływ
aktywności ruchowej na zdrowie człowieka”
wygłosił dr Paweł Lizis z Wyższej Szkoły Administracji.
Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs
na logo UTW w Kozach. Wzięło w nim udział
11 osób, które przesłały 33 projekty. Autorką
zwycięskiego logo jest Aleksandra Nedyńska.
Drugie miejsce zajęła Olga Świerczek, a trzecie

Paweł Frączkiewicz.
Spotkanie zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Kozach.
(mf/red)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KOZIAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Termin zajęć
Spotkania z historią
i kulturą

Podstawy obsługi
komputera

Język angielski dla
początkujących

Gimnastyka korekcyjna na basenie

Wykłady plenarne
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Daty zajęć

Wtorki (zajęcia otwarte)
13.30-15.00

8, 22 maja
5 czerwca

Wtorki (I grupa: 15
osób)
15.30-17.00

8, 22 maja
5, 19 czerwca

Środy (II grupa: 15
osób)
15.30-17.00

9, 23 maja
6, 20 czerwca

Środy (20 osób)
15.30-17.00

9, 23 maja
6, 20 czerwca

Piątki (I grupa: 14 osób)
15.00-16.00

20, 27 kwietnia
11, 18, 25 maja
8, 15 czerwca

Piątki (II grupa: 14
osób)
16.00-17.00

20, 27 kwietnia
11, 18, 25 maja
8, 15 czerwca

Raz w miesiącu
(wykłady otwarte,
obowiązkowe dla
wszystkich słuchaczy)

11 maja, godz. 17.00
Termin wykładu czerwcowego do ustalenia

Miejsce zajęć
Sala koncertowa
Pałacu Czeczów
Sala komputerowa
Liceum Ogólnokształcącego
ul. Szkolna 20
Sala lekcyjna LO
ul. Szkolna 20

Basen CSW,
Plac Ks. K. Kochaja 1

Sala widowiskowa
Domu Kultury
ul. Krakowska 2

Koziańskie Wiadomości

gmina

Relacja z XXXVII sesji Rady Gminy Kozy

W czwartek, 12 marca 2018 r., odbyła się
XXXVII sesja Rady Gminy Kozy, na której
podjęto następujące uchwały:
1) nr XXXVII/304/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozy na lata 2018-2035;

2) nr XXXVII/305/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.
Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy.

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.

Nabór wniosków dla przedsiębiorców Ziemi Bielskiej
LGD Ziemia Bielska ponownie ogłasza nabory wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność na lata 2016-2020. Tym razem
Stowarzyszenie planuje ogłosić dwa nabory wniosków – na rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej oraz na
utworzenie nowego przedsiębiorstwa.
Z naborów mogą skorzystać mieszkańcy
regionu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa
Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka,
Wilamowice, Wilkowice) oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, ale
chcą ją rozwijać na naszym terenie (ważne
jest, aby rozwijana firma miała siedzibę lub
oddział na obszarze LGD).
W przypadku naboru na podejmowanie

działalności gospodarczej oferta skierowana będzie głównie do osób planujących
utworzenie firmy z branży turystyki i rekreacji (pula środków 450 000,00 zł). Dotacje
na rozwój działalności gospodarczej będą
przewidziane dla firm prowadzących działalność w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii (pula środków –
ponad 304 000,00 zł).
Osoby zainteresowane założeniem firmy
mogą otrzymać bezzwrotną premię w wysokości 50 tys. zł (wypłacaną w dwóch
ratach). Osoby zainteresowane rozwojem
firmy mogą otrzymać do 300 tys. zł w formie refundacji poniesionych kosztów
(dofinansowanie – 65%).
Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie
zamieszczone na stronie www.ziemiabiel-

ska.pl w połowie kwietnia 2018 r. Nabór będzie prowadzony na początku maja 2018 r.
i potrwa 14 dni.
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 oferowanego
przez biuro 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.

Wójt Gminy Kozy zaprasza mieszkańców
do Pałacu Czeczów na spotkanie, które
odbędzie się w środę, 25 kwietnia 2018 r.,
o godzinie 18:00.
Spotkanie poświęcone będzie sprawom gospodarczym, społecznym, bezpieczeństwa
gminy. Będzie można zgłaszać pomysły,
swoje potrzeby, zadawać pytania, dyskutować. Do państwa dyspozycji będą też radni
gminni i kierownicy Urzędu.
Ponadto w trakcie spotkania odbędzie się
debata publiczna na temat Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz funkcjonowania Posterunku Policji w Kozach.
Serdecznie zapraszamy.
Na pytania zadawane przez mieszkańców odpowiadał będzie m.in. wójt Krzysztof Fiałkowski
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foto: arch.

Zaproszenie na spotkanie gminne

rozmowy

Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

W I kwartale gmina rozstrzygnęła kilka przetargów na wykonanie nowych
inwestycji. Jedną z nich jest rozpoczęta
już termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy placu ks. Kochaja. Jaki
zakres robót zaplanowano?
Inwestycję podzielono na dwa etapy.
Pierwszy etap obejmuje wymianę okien,
ocieplenie elewacji budynku, docieplenie
dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego. Cały obiekt otrzyma nową kolorystykę.
Prace rozpoczęły się początkiem kwietnia,
inwestycja obejmuje również dobudowę
windy osobowej oraz przebudowę kanalizacji opadowej. Wykonawcą robót jest Firma
AKCES BK z Czechowic-Dziedzic. Roboty
powinny się zakończyć do końca października tego roku. Drugi etap realizowany
będzie w 2019 roku. Zostanie wówczas
przebudowana kotłownia oraz wymieniona
instalacja centralnego ogrzewania w całym
budynku.

foto: Mateusz Stwora

Wkrótce ruszy też budowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Jaworowej i w północnym odcinku ulicy Przeczniej.
W tym roku będziemy kontynuować w niewielkim zakresie rozbudowę sytemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Będą to
dwa zadania obejmujące budowę 700 mb
sieci, która umożliwi podłączenie 12 budynków mieszkalnych. Inwestycja realizowana jest w związku z planowaną w tym
roku przebudową ulicy Przeczniej, od ronda kpt. Kunickiego do granicy gminy z Pisarzowicami.
Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma,
ZAKŁAD INSTALACYJNY KAZMAR
Kazimierz Smyrak, z którą podpisaliśmy

foto: UG

					Pytania do wójta

już umowę. Termin zakończenia pierwszego zadania (ul. Przecznia) zaplanowano na
koniec czerwca br., a termin zakończenia
zadania w ulicy Jaworowej na koniec października.
Całość inwestycji będzie realizowana ze
środków własnych gminy.
Jest też dobra wiadomość dla rodziców
dzieci do lat 3-ch uczęszczających do
niepublicznej lub prywatnej placówki zajmującej się ich opieką na terenie
Kóz. Od 1 kwietnia otrzymują dotację
gminną. Jakiej wysokości są to kwoty?
Na terenie naszej gminy opieką dzieci do
lat 3-ch zajmują się dwa podmioty: Niepubliczny Żłobek „Szkarbek” przy ul. Dworcowej, do którego uczęszcza 20 dzieci, z tego

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczęła się początkiem kwietnia
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15 z Gminy Kozy oraz Prywatny Klub Dziecięcy „Ranczo bobasa” przy ul. Bławatków,
opieką objętych jest w nim 30 dzieci, z tego
10 z naszej gminy.
Od stycznia tego roku, dzięki nowelizacji
ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3-ch,
gminy mogą przyznawać dotację na dzieci
mieszkające w gminie i uczęszczające do
żłobka lub klubiku dziecięcego w miejscu
zamieszkania. Dotychczas dotacja mogła
być przyznawana na każde dziecko bez
względu na jego miejsce zamieszkania.
Gmina takiej dotacji nie przyznawała, bo
generowałoby to dodatkowe koszty na dzieci uczęszczające w Kozach do żłobka, a zamieszkałe w innych miejscowościach.
W związku z powyższym zaproponowałem
Radzie Gminy podjęcie uchwały w zakresie
wsparcia finansowego na dzieci mieszkające w Kozach i uczęszczające tu do żłobka
lub klubu dziecięcego. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę i zdecydowała, że wysokość dotacji na
każde dziecko zamieszkałe w naszej gminie
objęte opieką wymienionych placówek wyniesie 200 zł. Dzięki przyznanej dotacji od
1 kwietnia br. pomniejszona została wysokość opłaty, jaką ponoszą rodzice tych
dzieci. Niewątpliwie dla wielu rodzin jest to
duża pomoc zwłaszcza, gdy do żłobka lub
klubiku uczęszcza dwoje lub więcej dzieci.
Dziękuję za rozmowę
Koziańskie Wiadomości

edukacja

Kolorowe skarpetki
wiele o tym problemie. Gazetka na korytarzu,
gazetki klasowe, pogadanki, filmiki, wspólna
lektura książki „ Mój młodszy brat”, prezentacje na lekcjach wychowawczych przybliżały
wszystkim temat. Uczniowie i nauczyciele założyli też nie do pary kolorowe skarpetki, na znak
solidarności z osobami z Zespołem Downa.
Każda klasa wzięła udział w sesji zdjęciowej
pod hasłem: „Bijemy rekordy”. Wytypowano
klasę, która najliczniej zaangażowała się w tę akcję. Było naprawdę kolorowo. W gazetce można było przeczytać: „ Wszyscy jesteśmy różni
i w różny sposób kolorowi, ale przez to świat
jest weselszy, jak kolorowe skarpetki nie do
pary”.
(SP 1)

Pływackie sukcesy
Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się
młodzi pływacy reprezentujący SP nr 1
w Powiatowych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży w Pływaniu, które odbyły się w Czechowicach-Dziedzicach. Kozianie zawody
okrasili zdobyczą 27 medali!
Dziewczęta, kategoria: klasy 7 i gimnazjum
I miejsce w klasyfikacji generalnej - Mistrzostwo Powiatu Bielskiego, awans do
Mistrzostw Rejonowych
sztafeta 4x50m
I m. Nina Kapela
I m. Kornelia Koczur
I m. Amelia Kaim
I m. Nikola Koczur
I m. Julia Sobuń
II m. Wiktoria Wróbel
II m. Roksana Bajeńska
II m. Agnieszka Nycz

100 m st.zmiennym
100 m st.grzbietowym
100 m st.klasycznym
50 m st.motylkowym
50 m st.grzbietowym
100 m st.dowolnym
50 m st.klasycznym
50 m st.dowolnym

SKKT Groniczki

Chłopcy, kategoria: klasy 7 i gimnazjum
III miejsce w klasyfikacji generalnej
sztafeta 8x50m
I m. Maksymilian Gram
I m. Bartosz Oczko

100 m st.klasycznym
50 m st.klasycznym

II m. Kacper Matuszczak 100 m st.zmiennym
II m. Maksymilian Czarnik 100 m st.grzbietowym
II m. Bartłomiej Kotuła
50 m st.dowolnym
III m. Maksymilian Mieszczak 100 m st.dowolnym
III m. Maciej Pietrzyk
50 m st.grzbietowym

Chłopcy, kategoria: klas 3-6
III miejsce w klasyfikacji generalnej
sztafeta 8x50m
I m. Mateusz Zawada
II m. Mikołaj Handzlik

50 m st.klasycznym
50 m st.dowolnym

II m. Filip Matuszek
II m. Dominik Jurzak
III m. Michał Łukasik

50 m st.grzbietowym
50 m st.dowolnym
50 m st.klasycznym

Dziewczęta, kategoria: klasy 3-6
II miejsce w klasyfikacji generalnej,
awans do Mistrzostw Rejonowych
sztafeta 8x50m
II m. Aleksandra Susek
II m. Natalia Nitecka
II m. Marta Olek
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SP nr 1 zaangażowała się w kampanię „DZIEŃ
KOLOROWEJ SKARPETKI” organizowaną
podczas Światowego Dnia Osób z zespołem
Downa, ang. World Down Syndrome Day.
Coroczne wydarzenie obchodzone jest
21 marca – ustanowione w 2005 roku, od
2012 roku pod patronatem Organizacji Stanów Zjednoczonych. Data obchodów nie jest
przypadkowa – dzień 21 marca wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią w 21. parze
chromosomów. Osoby z zespołem Downa zamiast dwóch, mają trzy chromosomy. W tym
dniu na całym świecie odbywają się imprezy,
których celem jest zwiększenie świadomości
społecznej dotyczącej tego zespołu. W naszej
szkole uczniowie także mogli dowiedzieć się

50 m st.mot.
50 m st.klas.
50 m st.dow.

W sobotę, 17 marca, członkowie i sympatycy
SKKT Groniczki przy SP 1 wyruszyli liczną
grupą na wyprawę w Beskid Mały. Trasa rozpoczęła się w Inwałdzie podejściem na Siodełko,
a dalej prowadziła szlakiem im. E. Zegadłowicza przez Kokocznik (512 m n.p.m.), Bliźniaki (564 m n.p.m.), Łysą Górę (549 m n.p.m.)
i Iłowiec (472 m n.p.m.), skąd zeszła w okolice Gorzenia Górnego. Wysokości szczytów
może nie są zbyt imponujące, ale niektóre podejścia były bardzo strome. Cała trasa liczyła
ok. 15 kilometrów i młodzi turyści poradzili
sobie znakomicie.
(SP 1)

Plastyczne
wyróżnienia
Uczniowie Dwójki brali udział w międzynarodowym konkursie plastycznym „Mieszkam
w Beskidach”, którego celem jest rozbudzanie
i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań
plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej.
I miejsce w kategorii Rysunek zdobyła Weronika Więcek (kl. 6a), wyróżnienie otrzymały
Marta Budzińska (4a) i Kinga Markiel (5a).
W kategorii fotografia II miejsce zdobył Franciszek Mudyna (kl. 7a), wyróżnienie przyznano
Rafałowi Pękala (kl. 6a).
(SP 2)
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Gry i zabawy sportowe

edukacja

Uczniowie klas 1-4 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica
w Kozach wzięli udział w „Grach i zabawach sportowych im. Franciszka Witkowskiego”. Początkiem marca wygrali etap gminny zawodów,
awansując do etapu powiatowego. O mistrzostwo Powiatu Bielskiego
zmierzyli się 13 marca ze Szkołą Podstawową z Bestwiny w hali w Kozach, wygrywając i awansując do ćwierćfinału wojewódzkiego. 27 marca
drużyna SP rywalizowała w Radziechowach z gospodarzami, SP z Lipowej oraz SP z Bestwiny, kończąc zmagania na 2. miejscu.
Skład SP 2:
rocznik 2009 i młodsi: Bartłomiej Komędera, Maciej Okrzos, Roksana Skrudlik,
Bartosz Stanisławski, Paulina Surwiłło, Michał Duźniak, Róża Brykalska, Kamil
Czernek, Maciej Nowak, Wiktoria Talik, Hania Kubica,

foto: arch. SP 2

rocznik 2008: Nikola Madejska, Jakub Olma, Michał Habdas, Dominik Jurzak,
Maja Bargieł, Bartosz Byrski, Kacper Malarz, Lena Heller, Julia Handzlik, Michał
Skrudlik, Patrycja Majdak,
rocznik 2007: Magdalena Okrzos, Samuel Fijak, Filip Filarski, Marcin Adamski,
Jakub Kózka, Adam Koza, Maksymilian Witkowski, Martyna Legut, Nikola Ropska, Agata Kuc, Paulina Handzlik, Julia Kasiarz-Maślanka.

Konkurs na logo szkoły
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów
i rodziców do konkursu na opracowanie
symbolu graficznego naszej szkoły. Chcielibyśmy móc poszczycić się nowym symbolem oddającym charakter naszej placówki.
Organizatorem konkursu na opracowanie
logo szkoły jest dyrekcja, Rada Rodziców
oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach. Logo wykorzy-

Aktywność dla dzieci

stywane będzie przez szkołę do celów
identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
Propozycje można składać do 7 maja
2018 r. Dla zwycięzców przewidziano
nagrody oraz dyplomy. Wyniki konkursu
zostaną ogłoszone na majówce szkolnej.
(SP2)

Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki od 12 marca w SP nr 2 odbywają się bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci pod nazwą
„Aktywnością sportową kształtuję postawę
ciała”. Biorą w nich udział uczniowie oddziałów
przedszkolnych i 0-3, a także klas 1-7. W zajęciach uczestniczy 58 uczniów, potrwają – z wyłączeniem wakacji – do 15 listopada.
(SP2)

Pierwszy dzień wiosny z koziańskim LO
nek z Hiszpanią (III b), doświadczyć deszczu tulipanów w Holandii (I a) i docenić
piosenki szwedzkiej ABBY (II a). Pokazy
zakończył najbardziej wyczekiwany występ:
żeńska część grona pedagogicznego wcieliła
się w rolę sabatu czarownic i odprawiła na
Łysej Górze tajemnicze obrzędy zapewniające ciepło i słońce na najbliższe miesiące.
W rywalizacji na najlepszą prezentację kraju, wygrała klasa II b. Francuskie zauroczenie mogłoby nie przetrwać w starciu z uro-

kiem czarownic, na szczęście dla uczniów,
nauczyciele nie brali udziału w konkursach.
Jury uznało, że najpiękniej prezentuje się
grecka marzanna klasy I b, a konkurs na
hasło promujące szkołę, który został przeprowadzony w przerwie między występami uczniów i nauczycielek, zakończył się
wygraną klasy III a. Tak więc od dziś niech
każdy wie, że „Baczyn jest jak czeski film, zakręcony, a my w nim”.
(Marta Herl)

foto: arch. LIC

W tym roku pożegnaliśmy zimę nieco
wcześniej, niż nakazywałby kalendarz. Już
20 marca uczniowie z LO im. K. K. Baczyńskiego zebrali się w Domu Kultury, aby powitać nadejście wiosny. Zgodnie z tradycją,
obchody związane ze zmianami klimatycznymi, miały charakter dnia europejskiego.
Marzanny, przygotowane przez naszych
uczniów zgodnie ze zwyczajami panującymi w różnych krajach naszego kontynentu,
są zapewnieniem, że zima nie zbliży się do
Polski i nie prześlizgnie się przez żadną granicę. Obchody dnia wiosny, koordynowane
przez Szkolny Klub Europejski „Brukselka”,
miały na celu nie tylko przepędzenie zimy,
lecz również poszerzenie świadomości
o zwyczajach i kulturze niektórych bliższych i dalszych „sąsiadów” Polski.
Uczniowie poszczególnych klas prezentowali w tym dniu wylosowany wcześniej
kraj. Mogliśmy więc przypomnieć sobie
dzieciństwo z czeskim „Krecikiem”, „Sąsiadami” i „Rumcajsem” (III a), zachwycić
się uczuciowością Francji (II b), zatańczyć
z bogami na greckim weselu na Olimpie
(I b), dać się porwać w wir kolorów i falba-
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ekologia

Wymiana systemów grzewczych

Urząd Gminy Kozy rozpoczął realizację
założeń przyjętych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy. Program
zakłada wymianę starych źródeł ogrzewania
na nowe w budynkach mieszkalnych na terenie naszej gminy. Zarząd Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraził zgodę
na udzielenie Gminie Kozy na rok 2018 dofinansowania w wysokości 720 tys. zł w for-

Kompostowniki
dla mieszkańców
W marcu ruszył program użyczania kompostowników mieszkańcom naszej gminy.
Inicjatorem tej akcji jest wójt Krzysztof Fiałkowski, który chce pomóc gospodarstwom
domowym w zminimalizowaniu uciążliwości związanych z brakiem odbioru odpadów
zielonych z nieruchomości.
W tym roku, ze względu na konieczność
ograniczenia wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych, mieszkańcy nie otrzymają
już worków na frakcję odpadów zielonych
i jeśli będą chcieli się ich pozbyć z posesji,
sami będą musieli dostarczyć je do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kozach.
Udostępnienie kompostowników rozwiąże
problem z transportem odpadów zielonych
do PSZOK-a, a jednocześnie ograniczy
ilość tych odpadów dostarczanych do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku –Białej.
Program cieszył się dużym zainteresowaniem. Kompostowniki trafiły do 385 właścicieli nieruchomości, którzy w terminie od
19 marca do 6 kwietnia br. złożyli w Urzędzie Gminy wniosek, a następnie podpisali
umowę na ich użyczenie. Kompostowniki
zostały bezpłatnie udostępnione na okres
3 lat, po tym czasie staną się własnością
mieszkańców. Służyć mają głównie do zagospodarowywania odpadów zielonych:
trawy, liści, kwiatów, ziemi kwiatowej, ale
też odpadów kuchennych: obierki warzyw
i owoców, fusy z kawy i herbaty, rozgniecione skorupki jaj. Efektem odpowiedniego kompostowania jest nawóz organiczny,
który doskonale użyźnia i spulchnia glebę.
Kompost stosować można do nawożenia
trawnika, roślin ogrodowych, a także do
upraw warzyw i kwiatów rabatowych. (UG)
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mie dotacji oraz pożyczki na realizację tego
Programu. Dofinansowanie zostanie przekazane mieszkańcom w formie bezzwrotnej
dotacji na wymianę źródeł ogrzewania budynków, po podpisaniu przez nich stosownych umów z Gminą.
Nabór wniosków o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy
Kozy odbywał się od 11 do 20 kwietnia br.,
poprzedzono go spotkaniem informacyj-

nym z mieszkańcami, na którym
szczegółowo
omówiono zasady przyznawania
dotacji oraz wyjaśniano zgłaszane
wątpliwości.
(UG)

Zasady prawidłowego kompostowania
Kompostowanie to naturalna metoda zagospodarowania odpadów komunalnych, polegająca na rozkładzie substancji organicznych
przez mikroorganizmy, np. dżdżownice, itp.
Dobrej jakości kompostownik można uzyskać stosując następujące zasady:
1. Kompostownik należy umieścić w zacienionym miejscu, bezpośrednio na gruncie tak, aby umożliwić dostęp mikroorganizmom i dżdżownicom do kompostu
i zapewnić swobodny przepływ tlenu
i nadmiaru wody.
2. Kompostowany materiał należy układać
w kompostowniku warstwami, a przed
wrzuceniem kolejnej partii, przemieszać górną warstwę. Aby umożliwić dostęp tlenu do składowanego materiału,
warto tworzyć warstwy z drobnych gałązek i nie ubijać kompostu.
3. Kompostować należy:
• skoszoną trawę (najlepiej przeschniętą i zwiędniętą),
• chwasty, liście, kwiaty,
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• gałązki żywopłotu,
• igły sosnowe,
• obierki warzyw, owoców,
• zgniecione skorupki jaj,
• fusy z kawy i herbaty,
• niezadrukowaną tekturę i papier.
4. Nie wolno kompostować:
• popiołu i węgla drzewnego,
• papieru kolorowego,
• chorych roślin,
• odchodów zwierzęcych,
• mięsnych odpadów i kości,
• ścieków i chemikaliów,
• odpadów nieulegających biodegradacji.
Kompost wytwarza się przez 8 do 12 tygodni, w zależności od składowanego materiału. Dojrzały kompost ma ciemny kolor, jest
kruchy i grudkowaty. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem
środowiska, dlatego można wykorzystywać
go bez ograniczeń do użyźniania gleby.
(UG)

historia

Kozi raj

Historia powojenna Czeczów
Po II wojnie światowej sytuacja materialna rodziny Czeczów całkowicie się zmieniła. Dekret
o reformie rolnej z 1944 roku odbierał przedwojennym właścicielom gospodarstwa i majątki ziemskie, których powierzchnia przekraczała
100 ha lub 50 ha użytków rolnych. Na mocy
tego dekretu swoje posiadłości utraciły rodziny Czeczów, zarówno linii koziańskiej (Kozy
i Kobiernice), jak i bieżanowskiej (Bieżanów,
Mogilany, Zaborze). Maria Czecz-Tarnowska,
która w czasie wojny pochowała drugiego męża
i najmłodszego syna, pozostała bez środków do
życia.
Stanisław Czecz (1916-1970), starszy syn Marii, szczęśliwie przeżył wojnę. Jeszcze w czasie
okupacji hitlerowskiej, w 1944 roku wziął ślub
ze Stefanią Łubińską, małżeństwo jednak zakończyło się rozwodem. W 1948 roku ożenił
się po raz drugi z Anną Twerdochlib. Młodzi
państwo Czeczowie zamieszkali w Bielsku,
gdzie 17 września 1949 roku na świat przyszedł
ich jedyny syn, Stanisław Marian Herman Jan.
Stanisław Czecz ojciec, jako były żołnierz AK
oraz przedwojenny ziemianin, był w okresie
stalinowskim dwukrotnie więziony, w latach
1946-1948 oraz 1950-1954. Częste, brutalne
przesłuchiwania i szykany doprowadziły do pogorszenia jego wzroku o 85%. Do końca życia
zachował jednak nienaganne maniery i wyjątkowy styl. Wiele osób zapamiętało go ze spacerów ulicami Bielska w towarzystwie dwóch
owczarków Collie.
Za namową syna Stanisława, Maria Czecz-

-Tarnowska wraz z córką Marysią po wojnie
wyjechały z Krakowa i zamieszkały w Bielsku,
w przydzielonym im niedużym mieszkaniu
w kamienicy przy ul. Schodowej, za katedrą.
W celach zarobkowych, Maria, jej córka oraz
inne kobiety ze środowisk ziemiańskich założyły małą spółdzielnię, która zajmowała się
wyrobem miniaturowych laleczek w polskich
strojach ludowych, kunsztownie haftowanych
i ozdabianych, przeznaczonych głównie dla odbiorców z amerykańskiej Polonii.
Maria Czecz-Tarnowska nie utraciła całkowicie kontaktu z Kozami. Wielu mieszkańców
wsi, przedwojennych pracowników, ich dzieci
i znajomych, odwiedzało hrabinę w jej skromnym mieszkaniu, wspierając ją w miarę możliwości również materialnie. Gościem hrabiny
byli m.in.: Adolf Zuber, przedwojenny księgowy dworski, czy Antoni Kuc z żoną, którzy nagrali na taśmie magnetofonowej głos ostatniej
dziedziczki pałacu w Kozach.
Maria Czecz-Tarnowska zmarła w Krakowie
9 czerwca 1985 roku. Jej córka Marysia cztery
lata później 31 grudnia 1989 roku. Obie spoczęły w podziemiach kaplicy rodowej Czeczów
na koziańskim cmentarzu, obok zmarłego 18 czerwca 1970 roku Stanisława Czecza
(ojca) oraz pozostałych koziańskich dziedziców i dziedziczek.
O losach Stanisława Czecza (syna) napiszemy
w następnym numerze gazety.
(Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano informacje zawarte w: Tomasz Lenczewski „Genealogie rodów utytułowanych. Tom I”, Warszawa 1995-1996; Tomasz Rychlik
„Wspomnienie o rodzinie Czeczów-Tarnowskich”
(„Nadzieja” 1990, nr 10); zbiory Izby Historycznej.

Maria hrabina Tarnowska baronowa
Czecz de Lindenwald (1891-1985)

Baronówna Maria Czecz de Lindenwald (1926-1989)
wykonuje laleczkę w stroju ludowym

Ciekawostki

Niezwykła kolekcja „Małego Księcia”
Większość z nas dobrze zna „Małego Księcia”,
szkolną lekturę o ponadczasowej, uniwersalnej
treści, której bohaterem jest chłopiec mieszkający na niewielkiej planecie. Książkę francuskiego pisarza Antoine’a de Saint-Exupery’ego
przetłumaczono na ponad trzysta języków i dialektów. To właśnie tymi tłumaczeniami owej
powiastki filozoficznej dla dzieci zainteresował
się pan Rafał Samocki, mieszkaniec Kóz.
Wszystko zaczęło się na obozie harcerskim.
Przy ognisku, w rozmowie, ktoś podał pomysł,
że warto byłoby mieć tę książkę w różnych językach. Tak mi się to spodobało i zapadło w głowę, że postanowiłem ten pomysł wprowadzać
w życie – wspomina.
Kolekcja pana Rafała liczy obecnie czterdzieści trzy wydania „Małego Księcia”. Oprócz

łatwych do zdobycia książek w językach europejskich, takich jak: angielski, hiszpański,
francuski, włoski, niemiecki, czeski i słowacki,
pan Rafał posiada w swoich zbiorach również
wydania bardziej egzotyczne: arabskie (wersja perska i egipska), hebrajskie, japońskie,
chińskie czy maltańskie. Ma też tłumaczenia
w rzadkich językach i dialektach np.: w języku
saamskim (lapońskim), iryjskim (irlandzkim)
czy w dialekcie dusseldorfskim języka niemieckiego. Kilka egzemplarzy „Małego Księcia”
w domu kolekcjonera to oczywiście wydania
w języku polskim. Jest wersja „tradycyjna”, wersja dla dzieci z magnesami, z której korzystają
synowie pana Rafała, wersja w języku łemkowskim wydana wraz z audiobookiem. Jest też tłumaczenie „Małego Księcia” na język regionalny
9

wielkopolski pt. „Książę Szaranek”.
Czekam na ukazanie się wersji kaszubskiej,
która jest w przygotowaniu – opowiada pan
Samocki – natomiast moim marzeniem jest
przetłumaczenie „Małego Księcia” na gwarę
koziańską. Może ktoś kiedyś podejmie się tego
zadania…
Kolekcja wydań „Małego Księcia” eksponowana jest od zeszłego roku w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Kozach. Właściciel zbioru nie ma
nic przeciwko temu, aby zainteresowani czytelnicy, oprócz podziwiania zbioru, mogli również
wziąć książki do ręki i poznać bliżej ten ciekawy
księgozbiór. Zapraszamy do biblioteki.
(Bartłomiej Jurzak)
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wydarzenia

Szachy z Orłem
inauguracja gminnych obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości

W połowie kwietnia szachiści zainaugurowali gminne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Rywalizowali w sali
widowiskowej Domu Kultury. To drugi kwartalny turniej, kolejną
odsłonę zaplanowano na przełom czerwca i lipca - 30.06 i 01.07
Szachy z Orłem trwały przez dwa dni - sobota i niedziela (14.04
i 15.04). Patronat nad imprezą sprawował wójt Gminy Kozy
Krzysztof Fiałkowski, który witał szachistów wspólnie z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Sitarzem

W rywalizacji uczestniczyło wielu najmłodszych,
którzy mieli okazję zdobyć swoje pierwsze kategorie szachowe
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Nim rozpoczęła się właściwa część zmagań, wielu szachistów
rozegrało swoje pierwsze, rozgrzewkowe partie
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gmina

Rodzice i opiekunowie najmłodszych
chętnie skorzystali z przerwy kawowej i poczęstunku

Każda partia rozgrywana była przy użyciu zegarów szachowych

Pula nagród szczególnie interesowała najmłodszych.
Wśród propozycji dla najlepszych zawodników i kozian
znalazły się publikacje dotyczące nauki gry w szachy

Wśród uczestników pojawili się zawodnicy niezrzeszeni, ale
także reprezentujący kluby sportowe. Nie zabrakło zawodników reaktywowanej sekcji szachowej w LKS Orzeł Kozy

Turniej rozegrany został w ramach cyklu „100 turniejów na
100-lecie Odzyskania Niepodległości” pod auspicjami Polskiego Związku Szachowego. Turniej cieszył się popularnością,
chciało w nim wziąć udział ponad 200. klubów sportowych

Dla uczestników przygotowano okazałe puchary, medale
oraz nagrody rzeczowe
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Pierwsza edycja dla Mirexu

Od grudnia do początku kwietnia trwały rozgrywki Amatorskiej Ligi Futsalu. W premierowej edycji zawodów w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach wzięły udział
cztery zespoły. Decydujące mecze wtorkowych
rozgrywek piłkarskich odbyły się 3 kwietnia.
Różnica zaledwie dwóch punktów po wcześniejszych 11. spotkaniach sprawiała, że otwartą
pozostawała walka o końcowy triumf. Liderujący rozgrywkom Mirex szybko wypracował sobie przewagę w konfrontacji z zespołem Nowy
Team, ten jednak zdołał wynik wyrównać.
Rozstrzygnięcie nastąpiło w końcowych sekundach, gdy zdobywając bramkę na 5:4 Mirex
przypieczętował wygraną w Amatorskiej Lidze
Futsalu. Na podium stanęli jeszcze zawodnicy
drużyny Lechemia, lepsi w bezpośredniej po-

mysław Zontek z ekipy Mirex. – Uczestnicy
zgodnie potwierdzili, że rozgrywki były dla nich
fajną formą rekreacji. Będziemy chcieli więc
takie turnieje piłkarskie kontynuować – mówi
Konrad Hamerlak, dyrektor Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach.
		
		
(M)

tyczce od FC Kamieniołom w ostatnim spotkaniu 8:4. Po ostatnich meczach wręczono drużynom puchary i dyplomy. Doceniono również
najlepszego strzelca ALF, którym został Prze-

Końcowa tabela pierwszej edycji Amatorskiej Ligi Futsalu w Kozach:

foto: MS

csw

1. Mirex – 12 meczów, 24 punkty,
bramki 105:83
2. Nowy Team – 12 meczów, 19 punktów,
bramki 81:71
3. Lechemia – 12 meczów, 15 punktów,
bramki 86;80
4. FC Kamieniołom – 12 meczów, 13 punktów,
bramki 74:112

Pływacki kwiecień

Zespoły z Kęt i Szczyrku poradziły sobie najlepiej w kolejnej
odsłonie Grand Prix w minisiatkówce dziewcząt. Drugi turniej
odbył się podczas jednej z marcowych niedziel w hali Centrum
Sportowo-Widowiskowego w Kozach. Frekwencja dopisała,
łącznie na mniejszych boiskach mecze rozgrywało aż 18 siatkarskich trójek. Swoje drużyny złożone z zawodniczek rocznika
2005 i młodszych wystawiły kluby z Kóz, Kęt, Szczyrku i Witkowic. Wszystkie walczą o Puchar Dyrektora CSW. W końcowej
klasyfikacji turnieju Kęty I wyprzedziły Kęty II oraz Szczyrk II.
Te same zespoły znajdują się aktualnie na podium łącznego rankingu, prowadzą siatkarki Kęty II.		
(M)

Dwa wydarzenia pływackie zaplanowane zostały na drugą połowę kwietnia w koziańskim Centrum Sportowo-Widowiskowym. Weekend 21-22 kwietnia będzie
doskonałą okazją dla każdego, aby spędzić czas aktywnie na pływalni, a jednocześnie przyczynić się do popularyzacji ważnej inicjatywy. Aby uczcić kolejną rocznicę
kanonizacji św. Jana Pawła II również w Kozach odbędzie się maraton „Płyniemy
do Rzymu”. Długości uzyskane w sobotę i niedzielę przez pływających zostaną
zsumowane, każdy więc może pokonując dowolny dystans wziąć udział w symbolicznej podróży w kierunku Placu św. Piotra w Rzymie. Dla uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz gadżety. Na sobotę, 28 kwietnia, zaplanowano
z kolei zawody pływackie o Puchar
Dyrektora CSW w Kozach. Rywalizacja zawodników, od kategorii rocznika 2009 i młodszych aż po pełnoletnich, będzie podzielona na dwa bloki
– odrębna dla pływaków zrzeszonych
w klubach posiadających licencje Polskiego Związku Pływackiego, a także
niezrzeszonych oraz szkółek i klubów
bez licencji. Zmagania wyznaczono
na różnych dystansach w stylach dowolnym, grzbietowym, klasycznym
i motylkowym.

foto: Arch. CSW w Kozach

Minisiatkarskie rozgrywki

(M)

Półmetek przy stołach
Przeszło 80 tenisistów stołowych w różnych
kategoriach sklasyfikowano w kolejnej odsłonie Grand Prix „Złota Koza 2018”.

zdecydowało się na ponowny przyjazd do
Centrum – mówi dyrektor CSW Konrad
Hamerlak.

W niedzielę, 25 marca, w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach odbył się
drugi turniej tegorocznej edycji cyklu. Do
rywalizacji stanęli zawodnicy, którzy uczestniczyli w inauguracyjnej odsłonie styczniowej, nie zabrakło także debiutantów w Grand
Prix Kóz. – Najbardziej cieszy nas, że turnieje
szybko zyskały renomę, bo spore grono osób

Po kilkugodzinnych potyczkach wyłoniono
zwycięzców w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Zostali nimi: Krzysztof Kurtycz
(amatorzy do lat 12), Jakub Wizner (amatorzy do lat 18), Jakub Pietrańczyk (seniorzy
open), Grzegorz Libiszewski (seniorzy do lat
39), Janusz Ihas (weterani 40-49 lat) i Piotr
Tomzik (weterani 60+). W klasyfikacji gene-
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ralnej liderami są: Mateusz Zawada (amatorzy do lat 12 lat), Jakub Wizner (amatorzy
do lat 18), Jakub Pietrańczyk (seniorzy open
i do lat 39), Janusz Ihas (weterani 40-59 lat)
oraz Roman Pawłowski (weterani 60+).
Rozgrywki znalazły się tym samym na półmetku. Grand Prix „Złota Koza 2018” kontynuowane będzie podczas turniejów:
23 września i 2 grudnia, wówczas to zapadną
decydujące rozstrzygnięcia.
(CSW)

sport

Z Kóz na reprezentację

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy, UKS Kozy

Młodzi piłkarze występujący w klubach LKS Orzeł i UKS Kozy mieli okazję kibicować w wyjątkowym meczu, tworząc liczną grupę fanów
wspierających kadrę biało-czerwonych. Na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej, w obecności ponad 13- tysięcznej publiczności, zmierzyły
się w czwartek, 22 marca, reprezentacje do lat 20 Polski i Anglii.

Biegowy rekord
Józef Koźmiński, biegacz LKS Orzeł Kozy,
udanie rozpoczął nowy sezon startowy.
Reprezentant klubu z Kóz pierwszy oficjalny bieg w tym sezonie zaliczył w XIX Półmaratonie Dookoła Jeziora Żywieckiego.
Poprawił tu swój rekord życiowy na dystansie nieco ponad 21 kilometrów, przebiegając trasę w 1 godzinę, 18 minut i 2 sekundy,
czyli o przeszło 4 min. szybciej w porównaniu z rokiem poprzednim. W klasyfikacji
generalnej dało to Józefowi Koźmińskiemu
wysokie, 14. miejsce wśród 1384 startujących zawodników.
Drugi występ w sezonie biegacz LKS Orzeł
zaliczył natomiast w Brzeszczach. VIII Bieg
o Złote Gacie w kategorii wiekowej 30-39 lat
zakończył na 2. miejscu z czasem 36 min. i 34
sek., w całej stawce był natomiast siódmy.
(R/LKS)

Wiosennie o Puchar Wójta
Pięć drużyn młodzików rozegrało kolejne mecze w ramach turnieju „Cztery Pory
Roku”.
W wiosennej edycji zawodów, których miejscem była hala Centrum Sportowo-Widowiskowego, najlepiej poradzili sobie młodzi
piłkarze Pasjonata Dankowice, którzy identycznie, jak przy okazji wcześniejszych turniejów odnieśli komplet zwycięstw. Miejsca
na podium zajęły także obie drużyny UKS
Kozy, wygrywając bezpośrednie mecze derbowe z rówieśnikami LKS Orzeł Kozy.
Po trzech turniejach cyklu „Cztery Pory
Roku” ekipa z Dankowic niemal pewna
jest końcowego triumfu i zdobycia Pucharu Wójta Gminy Krzysztofa Fiałkowskiego.
W czerwcu rozgrywki dobiegną końca, zespoły z Kóz i Dankowic ponownie zmierzą
się w spotkaniach systemem „każdy z każdym”.

Wyniki wiosennego turnieju „Cztery Pory
Roku”:

UKS I Kozy – UKS II Kozy 		
4:0
LKS Orzeł I Kozy – LKS Orzeł II Kozy
4:0
UKS I Kozy – Pasjonat Dankowice
1:3
UKS II Kozy – LKS Orzeł II Kozy
11:0
Pasjonat Dankowice – LKS Orzeł I Kozy 10:1
UKS II Kozy – LKS Orzeł I Kozy
4:0
UKS I Kozy – LKS Orzeł II Kozy
13:0
Pasjonat Dankowice – LKS Orzeł II Kozy 16:0
UKS I Kozy – LKS Orzeł I Kozy 		
8:0
UKS II Kozy – Pasjonat Dankowice
0:6

Klasyfikacja generalna po 3 turniejach:
1. Pasjonat Dankowice
2. UKS I Kozy		
3. UKS II Kozy		
4. LKS Orzeł I Kozy		
5. LKS Orzeł II Kozy		

36 pkt.
27 pkt.
18 pkt.
9 pkt.
0 pkt.

(MA)

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

Tuzin medali na mistrzostwach
Siłacze reprezentujący gminę Kozy ze znakomitym skutkiem wystartowali w Mistrzostwach
Polski w Zalesiu koło Białej Podlaskiej, skąd
przywieźli aż 12 medali.
Rywalizacja przeprowadzona została w gronie międzynarodowym. Prócz przedstawicieli
sportów siłowych w barwach polskich klubów
wystartowali również zawodnicy ze Szwecji,
Ukrainy, Rosji i Estonii, co dało łącznie liczbę
ponad 300. uczestników.
Wśród startujących było siedmiu reprezentantów Stowarzyszenia Sportów Siłowych Benchpress Kozy – Beata Kowalska, Wiesław Wróbel,
Grzegorz Drewniany, Janusz Witkowski, Kon13

rad Majocha i Marcin Helwig, a także debiutująca w kategorii do lat 16 Magdalena Szpila.
Efekt występu kozian to 12 medali różnego koloru. Po złoto sięgnęli Kowalska i Wróbel. Na
drugim stopniu podium swoich konkurencji
stanęli Grzegorz Drewniany, Marcin Helwig
i Janusz Witkowski. Ponadto z brązowymi
krążkami z Zalesia wyjechali Janusz Witkowski
i Konrad Majocha, a tuż za „pudłem” sklasyfikowana została Magdalena Szpila.
Na uwagę zasługuje również fakt, że zarówno
w tzw. martwym ciągu, jak i przysiadzie drużyna z Kóz sięgnęła po puchar za 2. miejsce.
(R)
Koziańskie Wiadomości

publicystyka
Felieton

Zamieszkiwanie, 		

Baśnie leczą
„Co to znowu za bzdury?!” to standardowa reakcja rodzica, gdy zmuszony jest występować w charakterze biernego widza współczesnych bajek dla dzieci. Nagromadzenie dźwięków, jaskrawych
kolorów i zawrotne tempo fabuły, w której cały czas coś biega, skacze, krzyczy lub spada, to dla nas,
dorosłych, zbyt wiele. Z dzieciństwa pamiętamy wieczorynki, które z jednej strony bawiły spójną
fabułą, a z drugiej uspokajały wyciszoną leśną scenerią, spokojną muzyką i łagodnymi kolorami. Od
bajek w telewizji lepsze były jednak te czytane – taką opinię podziela zresztą wielu współczesnych
rodziców, a także i dzieci, które chętnie słuchają historii „do poduszki”. Zwłaszcza baśnie i legendy
kryją w sobie tę uspokajającą właściwość, która uczyniła je popularnymi wśród całych pokoleń, i to
nie na przestrzeni lat, czy dekad, a całych wieków! Wszyscy, wraz z Dratewką, oddzielaliśmy mak
od piasku w lochu czarownicy, razem z brzydkim kaczątkiem odkrywaliśmy, że „inny” nie zawsze
znaczy „gorszy”, a także – „towarzysząc” dzielnemu szewczykowi, czy płatnerzowi – walczyliśmy
ze Smokiem Wawelskim i Bazyliszkiem. Jako Lech, podróżowaliśmy u boku naszych braci Czecha
i Rusa, aby ujrzeć białego orła na tle czerwieni zachodzącego słońca i założyć Gniezno. Zawarta
w baśniach i legendach wiedza nie tylko uruchamiała wyobraźnię i pobudzała ciekawość, ale uczyła
zaradności, empatii, cierpliwości, pokory, szacunku do ludzi, do kultury i do otoczenia. Bardzo ważny jest motyw pracy nad samym sobą, pokonywania słabości, czy też odbywania długiej (nierzadko
samotnej) wyprawy przez ciemny las, by odnaleźć coś cennego. Nic dziwnego, że ukryte w starych
opowieściach archetypy, czyli pierwotne wzorce zarówno osobowości, jak i kultury, używane są
w psychoterapii. Tzw. bajko-, baśnio- lub biblioterapia leczy nie tylko dzieci, ale także tych dorosłych, których praca wiąże się ze stresem i odpowiedzialnością, na przykład lekarzy, pielęgniarki,
czy lotników. Zapoznanie się z treścią opowieści i identyfikacja z losem bohatera oraz jego dylematami prowadzą do zastanowienia się nad własnym życiem, do „oczyszczenia” z ciężaru problemów
i spokojnej analizy własnych planów. Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie nowe bajki – czy to na
kartkach papieru czy w telewizorze – wpisują się w negatywny schemat współczesnej popkultury.
Niektóre z nich czerpią wręcz z pomysłów, zawartych w starych baśniach i pozytywnie oddziałują
na wyobraźnię dziecka. Warto jednak wybierać starannie i, gdy tylko trafi się mały (lub większy)
słuchacz, przypomnieć sobie którąś ze starych, dobrych opowieści.
(Aleksandra Radlak)

Angielski dla wszystkich
Wielu uczniów języka angielskiego odczuwa
ulgę podczas nauki tworzenia pytań i przeczeń
w opisanym przez nas ostatnio czasie Present
Perfect (czasie teraźniejszym dokonanym), jest
to bowiem stosunkowo łatwe. Aby utworzyć
pytanie w Present Perfect, zmieniamy szyk zdania. Czasownik pozostaje w tzw. trzeciej formie.
I have eaten breakfast. –> Have I eaten breakfast?
You have passed the exam. –> Have you passed the exam?
She has finished. –> Has she finished?
Pamiętajmy, że w III osobie liczby pojedynczej
operator przybiera formę „has” zamiast „have”
i pozostaje taki także w pytaniach.
Typowe okoliczniki czasu dla Present Perfect
to:

yet – jeszcze/już. W pytaniach i przeczeniach
na końcu zdania
np. Has she finished yet? (Czy ona już skończyła?)
already – jeszcze/już. Używamy zarówno
w twierdzeniach, jak i pytaniach oraz przeczeniach.
np. Has she already finished? (Czy ona już
skończyła?)
just – właśnie
np. I have just eaten breakfast. (Właśnie zjadłam śniadanie.)
recently – ostatnio
np. You have recently passed the exam.
(Ostatnio zdałeś egzamin.)
Więcej okoliczników czasu oraz zdania przeczące w kolejnym numerze!

Krzyżówka koziańska

Poprawna odpowiedź w naszej krzyżówce w marcu to: Staw Legioński. Nagrodę otrzymuje Pan Tadeusz Olma, 54 lata. 		
			
(R)
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Według art. 25
kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby
fizycznej jest miejscowość (niekoniecznie konkretny dom lub lokal
z przydzielonym
adresem), w której
przebywa ona z zamiarem stałego pobytu.
Zgodnie z art. 28 k.c. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
Obowiązek meldunkowy wynika z art. 24.1
Ustawy o ewidencji ludności (24 września
2010 roku). Do niedawna, art. 74 przewidywał, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązek
zostanie ostatecznie uchylony, jednak ustawodawcy podjęli inną decyzję, argumentując w uzasadnieniu, że ma on kluczowe
znaczenie dla prawidłowej realizacji obowiązków administracji publicznej związanej
z głosowaniem w wyborach, realizacją zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego,
planowaniem miejsc w szkołach, obwodów
szkolnych itp. Przy tej okazji warto zwrócić
uwagę na zagadnienia bezpośrednio związane z rolą policjanta wobec osoby zameldowanej/niezameldowanej oraz lokatorów,
którzy są narażeni na nękanie ze strony właścicieli lokalu.
W przywoływanej ustawie, wobec polskiego obywatela oraz cudzoziemców będących
obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, EFTA, Szwajcarii lub osób
będących członkami rodzin wymienionych
cudzoziemców, nie znajdują się przepisy
karne umożliwiające nałożenie grzywny za
uchylanie się od obowiązku meldunkowego. W praktyce oznacza to, że pewne grupy
osób, celowo wykorzystują wskazaną okoliczność do unikania wszelkiego rodzaju
konsekwencji prawnych. Ich odnalezienie przez organy ścigania, administracji
i skarbowe jest też znacznie utrudnione.
W związku z tym, można niestety odnieść
wrażenie, że przepis nie jest właściwie chroniony przed jego złamaniem.
Kolejne zagadnienie dotyczy związku zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
a roszczeniem praw zameldowanego do
zamieszkiwania pod wskazanym adresem.
Właśnie ten temat pojawia się podczas interwencji domowych i sprawia duże trudności zgłaszającym i niektórym obsługującym ich policjantom. Najlepiej posłużyć

społeczeństwo

meldunek, ochrona lokatora przed przemocą

się przykładami. Państwo Wędrujący są zameldowani na pobyt stały w domu należącym do Państwa Posiadalskich. Po wyprowadzeniu się z zajmowanych pomieszczeń,
po pewnym czasie chcą wrócić do lokalu,
pomimo sprzeciwu właścicieli, którzy nie
zawarli z nimi nowej umowy pisemnej lub
ustnej dotyczącej wynajmu. Państwo Wędrujący wzywają na miejsce Policję żądając
umożliwienia im ponownego zamieszkania
pod adresem aktualnego meldunku stałego.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że Państwa Wędrujących nie dotyczy już ochrona
z tytułu prawa lokatorskiego, a według prawa cywilnego nie mają również żadnej własności na terenie budynku i posesji. Wobec
takich okoliczności, fakt zameldowania nie
ma żadnego znaczenia i żądania Państwa
Wędrujących są bezzasadne. Podobnie będzie w przypadku osoby, wobec której zastosowano eksmisję. Pan Wędrowiec został
postanowieniem Sądu i po zakończonych
czynnościach egzekucyjnych eksmitowany
z zajmowanego lokalu. Powołuje się jednak
na to, że do tej pory nie został wymeldowany, więc chce nadal mieszkać pod adresem
meldunku. Jeżeli Pan Wędrowiec wtargnie
na teren posesji i nie opuści go na żądanie
właściciela zachodzi podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa z art. 193 kodeksu karnego.
Zdarzają się sytuacje, że osoba posiadająca
prawo do części lokalu i niebędąca w nim
zameldowana, z różnych powodów najpierw wyprowadziła się stamtąd, a później
niespodziewanie deklaruje chęć ponownego zamieszkiwania wbrew woli pozostałych współwłaścicieli lub współwłaściciela.
W tym przypadku, inicjatywa złożenia sprawy w Sądzie Rejonowym leży po stronie
ubiegającego się o to prawo. Po uzyskaniu
korzystnej decyzji Sądu, może on domagać
się jego realizacji (a przy konsekwentnym
utrudnianiu, nawet w obecności komornika
sądowego ze stosownym tytułem egzekucyjnym). Zameldowanie nie ma tu żadnego

istotnego znaczenia, ponieważ pierwszeństwo ma przede wszystkim treść kodeksu
cywilnego.
Podsumowując, zameldowanie jest czynnością wyłącznie administracyjną, która
nie ma bezpośredniego wpływu na prawo
własności lokalu. Meldunek nie uprawnia
do egzekwowania prawa do zamieszkiwania, a służy wyłącznie celom ewidencyjnym
i potwierdzającym fakt pobytu w lokalu.
Podczas interwencji domowych, zameldowanie danej osoby powinno być dla policjanta kwestią nieistotną wobec faktycznej
podstawy wynikającej z konkretnej umowy
cywilnoprawnej (aktu notarialnego, umowy
najmu, umowy darowizny itp.)
Od 7 stycznia 2016 roku znowelizowano
treść art. 191 kodeksu karnego wprowadzając dodatkowy §1a o ujednoliconej treści:
„Kto stosuje przemoc wobec osoby lub
groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej
osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu
określonym w § 1 stosuje przemoc innego
rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie
utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.”
Przepis ma chronić lokatorów przed bezprawnym działaniem właścicieli ukierunkowanym na zmuszenie ich do opuszczenia
mieszkania wbrew ich woli, przed postępowaniem sądowym o przymusową eksmisję.
Należy zaznaczyć, że przepis dotyczy sytuacji zarówno, gdy właściciel (wynajmujący)
pisemnie uzgodnił warunki zamieszkania
z lokatorem (najemcą), czy też po prostu
wyraził ustnie zgodę na jej zamieszkanie,
podając określone warunki do spełnienia.
Absolutnie niedopuszczalne jest tzw. „siłowe wyrzucanie na bruk” mieszkańca wbrew
jego woli, nawet gdy nie wypełnia on uzgodnionych zasad. Zgodnie z prawem, przymusowo usunąć lokatora może dopiero wyznaczony organ egzekucyjny (Sąd Rejonowy,
komornik) na podstawie tytułu wykonawczego. Ten konkretny artykuł kodeksu karnego znacznie wzmacnia przepisy wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów. Warto jeszcze
przywołać postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2011 roku, w którym
wskazano, że wraz z zawarciem umowy najmu czy oddania mieszkania w dożywotnie
użytkowanie, lokal staje się dla właściciela
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miejscem „cudzym”, a więc nie przysługują
mu już względem niego wszystkie uprawnienia wynikające z prawa własności.
Zupełnie inną sytuacją jest bezprawne zamieszkiwanie bez inicjującej zgody właściciela/właścicieli, domyślnie uznanej za
początek umowy najmu. Wtedy też, po
otrzymaniu zgłoszenia wtargnięcia na teren posesji i nie opuszczenia go na żądanie
właściciela, zachodzi wspomniane już wcześniej podejrzenie popełnienia przestępstwa
z art. 193 kodeksu karnego, umożliwiające
policjantom zatrzymanie sprawcy.
Z podsumowania podanych przykładów
dotyczących zamieszkania, zameldowania
i praw lokatorów, można wyciągnąć wniosek, że uzgodnienie umowy wynajmu/najmu lokalu (w tym samo wyrażenie zgody na
zamieszkanie) skutkuje poważnymi, prawnymi konsekwencjami dla stron. Powstałe
w ten sposób obustronne zobowiązanie nie
może być rozwiązywane inaczej niż przez
porozumienie, a w przypadku jego braku,
drogą cywilną w postępowaniu przed właściwym Wydziałem Sądu Rejonowego.
(Sebastian Harężlak)

Kozy w liczbach od 1 lutego 2018 roku
do 28 lutego 2018 roku:
92 – zgłoszone i podjęte interwencje policyjne
24 – interwencje domowe
6 – kradzieże, przywłaszczenia
5 – zdarzenia w ruchu lądowym (5 kolizji)
1 – oszustwo
1 – uszkodzenie ciała (przestępstwo)
1 – zatrucie tlenkiem węgla

W związku z wprowadzeniem przez Biuro
Prewencji Komendy Głównej Policji ujednoliconych zasad w zakresie dostępności
policjantów pełniących służbę w posterunkach policji informujemy, że Kierownik
Posterunku Policji w Kozach, począwszy
od dnia 5.03.2018 r., pełni dyżur: w każdy
poniedziałek w godzinach 10.00–14.00.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, w każdy piątek, służba
dzielnicowych i kierownika posterunku jest
planowana w taki sposób, aby pełnili oni
służbę w czasie, kiedy jest czynny targ.
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dni Kóz 2018

Muzyczna oprawa Dni Kóz

Tegoroczne Dni Kóz odbędą się 2 i 3 czerwca.
Szczegółowy program ukaże się w majowym
numerze „Koziańskich Wiadomości”. Już teraz
przedstawiamy zespoły, które zapewnią oprawę muzyczną dwudniowego święta. Będą to:
Escape, Feel z Piotrem Kupichą, The Djangos
wywodzący się z naszej miejscowości, Grupa
Wokalna Domu Kultury i Factory of Blues.
Escape
Zespół istnieje od 1996 r. Mimo wielu zmian
w składzie, wciąż prowadzi aktywną działalność. Od kilku miesięcy przygotowuje utwory
z nową wokalistką, które niebawem znajdą się
na płycie. – Z wielu różnych odmian muzyki
rockowej, my tworzymy tę bardziej energiczną.
Gramy przy tym w nasz indywidualny sposób,
co mocno wpływa na osobliwość brzmienia
Escape – przekonują członkowie czteroosobowego zespołu. Escape tworzą: Izabela Nycz
(wokal), Mariusz Biegun (perkusja), Grzegorz
Talik (gitara basowa), Kamil Stolorz (gitara
elektryczna).

wia Drewnicka, Małgorzata Łodziana, Patryk
Drewnicki, Anna Presz, Gabriela Pezda, Martyna Rozmus, Anna Dudziak, Jakub Drewnicki.
Opiekę artystyczną sprawuje Anna Czaplińska-Syjota. Zespół Factory of Blues powstał
w 2011 roku, tworzy go pięciu muzyków: Piotr
Barteczko (instrumenty klawiszowe, gitary),
Mateusz Barteczko (gitara basowa), Krzysztof
Konopka (harmonijka), Leszek Szewczuga
(perkusja), Darek Dzida (wokal, gitary). Nazwa zespołu i muzyczne brzmienie wywodzi
się z amerykańskiej tradycji muzyki bluesowej.
Podstawowymi instrumentami – jak przed laty
– są gitara, pianino i harmonijka.
The Djangos
Zespół dziesięciu pasjonatów, którzy spotkali
się z potrzeby serca, duszy, ale przede wszystkim z bezwarunkowej miłości do muzyki. Tworzą w kulturze reggae i szeroko pojętej muzyki
światowej. Pierwszy krążek zespołu, który ćwiczy w koziańskim Domu Kultury, wydany został po trzech latach. – Podczas Dni Kóz zapro-

Feel
Katowicki kwartet powstał w 2005 r. z inicjatywy Piotra Kupichy – wokalisty, kompozytora,
autora tekstów i gitarzysty. Zespół tworzą także: Michał Nowak (basista), Łukasz Kożuch
(keyboardzista) oraz Michał Opaliński (perkusista). Grupa zadebiutowała w 2007 r. singlem
„A gdy jest już ciemno”. Z tym utworem Feel
wystąpił na 44. Międzynarodowym Festiwalu
w Sopocie i wywalczył Bursztynowego Słowika oraz Słowika Publiczności. Pierwszy krążek
zespołu zatytułowany „Feel” wydany w 2007
roku zyskał status diamentowej płyty. Drugi
album przyniósł już złotą płytę, a wzrastająca
z miesiąca na miesiąc popularność zaowocowała platynową płytą. Muzycy otrzymali sporo nagród, m.in. Telekamery, Fryderyki, Eska
Music Awards. Wylansowali wiele przebojów:
„Swoje szczęście znam”, „Zostań ze mną” czy
„Jak Anioła Głos”.

(DK/RED)

The Djangos

Feel

Grupa Wokalna Domu Kultury i Factory of Blues
Grupa Wokalna przy Domu Kultury w Kozach
istnieje od kilku lat. Tworzą ją dzieci, młodzież
i dorośli. Podczas zajęć wokalnych i prób grupa
przygotowuje koncerty, które cieszą się dużym zainteresowaniem koziańskiej publiczności. W tym roku wraz z bielskim zespołem
Factory of Blues wyreżyserowali widowisko
muzyczne pt. „Blues wciąż żyje i ma się dobrze”, który zaprezentowali w marcu w DK.
Ponownie wystąpią podczas Dni Kóz.
W skład Grupy Wokalnej wchodzą m.in.: SylNr 4 - kwiecień 2018

mujemy naszą pierwszą, wymarzoną autorską
płytę Hot & Fire, która powstawała w Kozach,
u podnóża Hrobaczej Łąki. To, co całkiem niedawno było niewyobrażalne i wręcz nieosiągalne, stało się rzeczywistością, oczywiście na miarę naszych możliwości – mówią członkowie
zespołu. Wokalistką zespołu jest Natalia „Ka”
Paruszewska, urodzona w Niemczech, a wychowana w Nowym Jorku. Zespół tworzą także
Angelika Wróbel (perkusja), Monika Biczysko
(chóry oraz instrumenty klawiszowe), Dorian
Borek (instrumenty klawiszowe), Janusz Zalewski (gitara), Tomasz Kinecki (instrumenty
perkusyjne), Paweł Kamiński (saksofon), Marcin Malarz (trąbka), Andrzej Danek (puzon),
Daniel Wysocki (bass). Utwory The Djangos
znaleźć można m.in. w popularnym serwisie
YouTube (w tym teledysk nagrywany w Kamieniołomie w Kozach), więcej o bieżących
wydarzeniach związanych z zespołem znaleźć
można na Facebooku www.facebook.com/
TheDjangosBand/

Escape
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zapowiedzi

Maski obrzędowe
projekt realizowany przez bibliotekę

Gminna Biblioteka Publiczna
otrzymała dotację w wysokości
20 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
realizację projektu pt. „Maski obrzędowe w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbeskidzia” z ogólnopolskiego programu KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA.
Założeniem naszego projektu jest podtrzymywanie i kultywowanie lokalnej tradycji tworzenia masek obrzędowych (śmierguśniczych i kolędniczych) oraz towarzyszących im strojów
regionalnych. W ramach projektu zorganizujemy warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, prelekcje i wykłady o charakterze otwartym, wystawy eksponatów muzealnych Podbeskidzia,
pochody śmierguśników i kolędników, konkurs z nagrodami na
najlepszą maskę obrzędową.
Projekt będziemy realizować do końca roku. Zapraszamy
mieszkańców do licznego w nim udziału, szczegółowy harmonogram poszczególnych wydarzeń będziemy publikować na
bieżąco.
(gbp)

Majowe świętowanie
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
2 maja 2018
Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja
3 maja 2018
uroczystość złożenia wiązanek kwiatów pod tablicami pamiątkowymi na pl. Ks. Karola Kochaja, godz. 14.00
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
zaprasza 1 i 2 maja 2018
na plenerowe koncerty na skwerach, ulicach i placach w Kozach, w godzinach popołudniowych i wieczornych
MAJOWY „ART.” PIKNIK
12 maja 2018 w godzinach 15.00 - 18.00
w parku przy Pałacu Czeczów w Kozach, zapraszają: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach i Dom Kultury w Kozach
Dzień Strażaka
19 maja 2018, od godz. 18.00
parada strażaków OSP Kozy, Msza Św., uroczystości na placu
przy OSP
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, 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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Kozy – kolebka
talentów!

Narodziny społeczności
Dom Kultury zaprasza mieszkańców do
udziału w projekcie „Initio villae – narodziny społeczności – parateatralne, interaktywne odtworzenie narodzin życia społecznego wsi, w tym pierwotnych obyczajów,
obrzędów, zawodów i rzemiosł – gra wiejska”, dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
W pierwszym etapie projektu (od kwietnia
do końca maja) odbędą się zajęcia warsztatowe: łowiectwo/walka, tkactwo/krawiectwo, zielarstwo, piekarstwo, kowalstwo,
ciesielstwo oraz skórnictwo. Zajęcia kierowane są do wszystkich (szczegóły na stronie internetowej Domu Kultury w Kozach
www.domkultury.kozy.pl).
Uczestnicy, pod okiem specjalistów, będą
konstruować elementy przydatne podczas
głównej imprezy projektu – gry wiejskiej
(początek czerwca). Jej inauguracją będzie

happening w wykonaniu młodzieży, pokazujący w symbolicznej formie narodziny
życia społecznego we wsi Kozy. Przy ulicy
Szkolnej staną fragmenty średniowiecznej
osady. To właśnie tam poznamy dawne rzemiosła, będziemy mogli zobaczyć heroiczną
obronę osadników przed zbójami, a także
zdobyć własny przydomek. Zwieńczeniem
działań będzie fotograficzna wystawa plenerowa, dokumentująca przebieg wszystkich
imprez „Initio villae…”.
Zapraszamy mieszkańców do udziału w naszym projekcie. Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisywanie się na warsztaty tematyczne: osobiście (w DK przy
ul. Krakowskiej 2 lub w Pałacu Czeczów),
ewentualnie telefonicznie (nr telefonu:
338-17-42-32), względnie e-mailowo:
infokultura@kozy.pl.

(DK)

(DK/red)

Kiedy jesteśmy szczęśliwi?
Co to jest szczęście i co sprawia, że możemy o nim mówić? Na zajęciach bibliotecznych
z cyklu „Razem raźniej” wiersze i bajki przekonują maluchy, że najważniejsze w życiu są
codzienne chwile, wspólne posiłki, rozmowy, bliskość drugiej osoby, uśmiech na twarzy.
Wszystko to pozwala radośniej patrzeć na świat i zapomnieć o troskach i problemach, których nie brakuje zarówno dzieciom jak i dorosłym.
Pierwszoklasiści ze SP nr 1 doszli do wspólnego wniosku, że każdy dzień może być szczęśliwy, jeśli tego chcemy i mamy własnoręcznie zrobionego słonika.

Misterium
Męki Pańskiej
Wyjątkowe przedstawienie pasyjne przygotowane przez emerytów i rencistów z Kóz
oraz miejscowości ościennych odbyło się
w kościele pw. św. św. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach. Seniorzy wcielili się
w poszczególne role oddając podniosłość
i wyjątkowość spektaklu inscenizującego
mękę i śmierć Jezusa. Organizatorem było
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” w ramach
ASOS – Rządowego Programu na Rzecz
Aktywności Społecznej i Bezpieczeństwa
Osób Starszych na lata 2014-2020.
(R)

foto: arch. GBP

foto: Anna Czaplińska-Syjota

(gbp)

Nr 4 - kwiecień 2018

Kilka lat temu, Dom Kultury zapraszał
Państwa na spektakl pt. „Bunt”, który był
zwieńczeniem zajęć teatralnych dla dzieci
i młodzieży podczas ferii zimowych. Szesnastoletni wtedy Paweł Sablik, po raz pierwszy
zmierzył się z tworzeniem tekstu dramatu.
A dziś, z dumą i swoistym wzruszeniem, polecamy Państwu wizytę w krakowskim Teatrze Bagatela, w którym 27 marca odbyła
się premiera spektaklu „Żyd”. Jego dramaturgię opracował właśnie nasz zdolny kozianin. Spektakl ten pozostanie w repertuarze
Teatru, co najmniej do 10 maja br.
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Blues wciąż żyje i ma się dobrze!
Muzyczna opowieść o uczuciach, miłości, tęsknocie, emocjach wybrzmiała 17 marca na
scenie Domu Kultury. Koncert bluesa przygotowany przy współpracy Factory of Blues
z Bielska-Białej oraz Grupy Wokalnej Domu Kultury w Kozach zachwycił publiczność. W sobotni zimowy wieczór dzięki wspaniałym młodym i nie tylko wykonawcom, przenieśliśmy się na ciepłe pola upraw bawełny w stanach Missisipi, Tennessee i kultowego miasta
bluesa Memphis! Świetny pomysł, oprawa wokalna, muzyczna i aktorska! (oryginalna pisownia) – tak na Facebooku skomentował wydarzenie jeden z internautów.
Wystąpili: Factory of Blues: Piotr Barteczko – instrumenty klawiszowe, gitary; Mateusz Barteczko – gitara
basowa; Krzysztof Konopka – harmonijka; Darek Dzida – wokal, gitara oraz Grupa Wokalna Domu Kultury
w Kozach: Sylwia Drewnicka, Małgorzata Łodziana, Patryk Drewnicki, Anna Presz, Gabriela Pezda, Martyna
Rozmus, Anna Dudziak, Jakub Drewnicki, Jakub Syjota, Michał Syjota, Marcin Kocoł.
Prowadzenie: Andrzej Janicki.
(DK/red)

Buszując po
bibliotece

Każda biblioteka ma swoje tajemnice, a odkrywanie ich sprawia frajdę najmłodszym czytelnikom. Buszując między regałami można
się świetnie bawić, przy okazji ucząc się odnajdywania interesujących pozycji książkowych
i oswajając z rozmieszczeniem literatury popularnonaukowej. Atrakcją biblioteczną są
najstarsze egzemplarze książkowe, które przechowywane są w Izbie Historycznej. W marcu
bibliotekę odwiedziły klasy II i III z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. K. Wojtyły
w Kozach i z klasy III c ze SP nr 2.
(gbp)

foto: Aneta Skorek-Czyżewska

Opieka artystyczna: Anna Czaplińska-Syjota.					

kultura

Poznajemy Pippi

foto: arch. GBP

foto: arch. GBP

Zabawne przygody Pippi Pończoszanki, najbardziej niezwykłej dziewczynki na świecie, która
mieszka samotnie w Willi Śmiesznotce, nosi różnobarwne podkolanówki i sterczące warkoczyki
zainteresowały uczniów z klasy III b SP nr 2. Perypetie Pippi pełne są nie tylko dowcipów i śmiechu,
ale także współczucia i pomocy innym, np. dzieciom ratowanym przez bohaterkę z pożaru. Na koniec rozmowy o tej popularnej postaci z literatury
dziecięcej powstały udane podobizny Pippi. (gbp)

Taneczne powitanie wiosny

foto: arch. DK

Wiosna dotarła do Domu Kultury w Kozach
tanecznym krokiem, a to za sprawą dwóch
imprez, które były prezentacją dorobku Studia
Choreografii i Teatru Tańca MOVEMENT
oraz Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
ART., na co dzień współpracujących z naszym
Domem Kultury. Beskidzka Wiosna Baletowa
2018 oraz IV Wiosenny Przegląd Taneczny
zgromadziły ogromną ilość młodych tancerek
z wielu miejscowości powiatu bielskiego i oczywiście Kóz (łącznie prawie 250 tancerek). Publiczność okazała się niemniej liczna, bo dwukrotnie sala Domu Kultury została wypełniona
po brzegi, co mile zaskoczyło organizatorów
i przekonało do dalszego oferowania różnych
form tanecznych. Zainteresowanych zajęciami
tanecznymi odsyłamy do zapoznania się z ofertą na stronie Domu Kultury w Kozach. (mm)
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60-lat pianisty

foto: P. Jakuboswki

W sali koncertowej Pałacu Czeczów jubileusz 60-lecia pracy artystycznej świętował
bielski pianista Grzegorz Gleń. Muzykę,
którą wykonuje, słuchacze często określają
mianem wehikułu czasu, bowiem artysta
szczególnie upodobał sobie ragtime, dixieland, boogie, gatunki charakterystyczne dla
lat 20. i 30. XX wieku.
Pianiście towarzyszyli: gitarzysta Konrad
Nycz oraz perkusista Tomasz Kinecki – inicjator wydarzenia. W repertuarze pojawiły
się klasyki Scotta Joplina i inne ragtime’owe
standardy, był również Blues Zmarłego czy
dedykowany kozianom „Billy Goat Stomp”
(potocznie zwany Kozim Bluesem). Syn jubilata, Jakub, opowiadał o ojcu, jego pasjach
motoryzacyjnych i mocnych więzach z Kozami. Jubileusz świętowała z pianistą za-

równo koziańska publiczność, jak i szerokie
grono jego znajomych sprzed lat. Z muzycznymi życzeniami pojawili się reprezentanci
Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid”, w którym
muzyk grał przez ponad 20 lat.
Pan Grzegorz Gleń swą pierwszą płytę
nagrał dopiero w ubiegłym roku, w wieku
76 lat. – Zamierzam grać dopóki zdrowie
będzie na to pozwalać – mówi skromnie.
Chętnie gra dla publiczności i w cotygodniowych jam session organizowanych
przez bielski klub jazzowy Metrum. Dla
wielu młodych ludzi jest inspiracją. Z okazji
dostojnego jubileuszu życzymy Panu Gleniowi zdrowia i radości z dalszego muzykowania.
(TK/DK/red)

Plastyczne symbole wiosny

foto: arch. GBP

Podczas bibliotecznych zabaw ze sztuką, dzieci tworzyły plastyczne symbole wiosny, inspirowane światem
fauny. Na kartkach pojawiły się wizerunki kurczaczków, kurek i kogutów. Natomiast w przedświąteczny
wtorek powstały królicze portrety. Porównując sylwetki królików i zajęcy, dzieciaki wskazywały ich podobieństwa i różnice. Wykonując prace plastyczne mali
twórcy próbowali rozstrzygnąć kwestię, które zwierzątko najbardziej kojarzy im się z wiosennymi świętami.
W dziecięcym rankingu wielkanocnych symboli dużym
powodzeniem cieszył się królik, zwłaszcza z czekolady.
(gbp)

Semper Melior

Kultura i Sztuka
Filip Lisowski
Patryk Drewnicki
Natalia Nitecka
Jakub Drewnicki

Człowiek
Edyta Szymlak
Natalia Matejko
Julia Puchałka
Piotr Łyczko

Pasja
Wiktoria Koza
Joachim Komędera
Hanna Matusiak
Magdalena Okrzos
Bernadeta Bańdura

Spośród wymienionych osób, Wójt Gminy
Kozy postanowił dodatkowo wyróżnić Jakuba Drewnickiego, Natalię Matejko oraz
Magdalenę Okrzos.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
		
(DK/red)

foto: Szymon Polanski

W Pałacu Czeczów odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień Wójta Gminy Kozy „Semper
melior – zawsze lepszy”. Wzięli w nim udział
m.in: wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski, przewodnicząca Rady Gminy Bożena Sadlik, wiceprzewodniczący RG Bogdan Sitarz. Młodzi
ludzie związani z naszą miejscowością, promujący swymi postawami i działaniami dobre
wzorce zachowań, zostali wyróżnieni w trzech
kategoriach tematycznych:

