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Początek wakacji

Babka Straszka

W ostatni wtorek czerwca Pałac Czeczów odwiedzili uczestnicy półkolonii ze Szkoły Podstawowej nr 18 z Bielska-Białej. Dzieci zwiedziły Izbę Historyczną i poznały historię Kóz.
Ich uwagę przykuła wystawa masek obrzędowych z terenów Podbeskidzia, a w szczególności maski kóz z ruchomymi paszczami, przyozdobione naturalnymi rogami i króliczym futrem. Na zakończenie pobytu w pałacu dzieci wykonały własną emotikonkę.
(gbp)

W ostatni weekend maja w Rudzicy obchodzono Dzień Stracha Polnego. Wśród zgłoszonych do oceny przez jury propozycji pojawił się też koziański strach, zrobiony przez
Bartosza Morawskiego. „Babka Straszka”
wykonana została z worka siana i różnych
elementów odzieżowych. Pomysłodawcą
wydarzenia jest Florian Kohut – założyciel
miejscowej galerii, w której zobaczyć można obrazy przedstawiające strachy, w ekspozycji plenerowej znajduje się natomiast
ekspozycja strachów z lat poprzednich.

foto: arch. GBP

(red)

Kolejarskie wakacje

foto: BM

foto: arch. DK

Tematyka kolejowo-modelarska przeważała w pierwszych dniach lipca podczas zajęć wakacyjnych
dla dzieci organizowanych przez Domu Kultury. Dzieci wykonywały elementy makiety kolejowej
– modele budynków dworcowych, odwiedziły muzeum kolejek wąskotorowych w Rudach i pociągiem wybrały się na międzynarodową wystawę makiet kolejowych w Bielsku-Białej. Zapowiedź
sierpniowych zajęć zobaczyć można na stronie 18.				
(DK)

Babka Straszka B. Morawieckiego

Wianki
społy Pieśni i Tańca Kozianie, The Djangos
oraz Walimy w Kocioł. Oprócz koncertu były
warsztaty wyplatania wianków, które zostały
rzucone do potoku Kozówka, by z jego woda-

foto: arch. DK

W niedzielę, 24 czerwca, w parku dworskim
zorganizowano „wianki”, nawiązując tym samym do dawnych obrzędów ludowych. Do
wspólnej zabawy zaprosiły mieszkańców Ze-
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mi dotrzeć do morza. Czy to się uda? Jedno jest
pewne, mimo panującego w ten dzień chłodu
koziańskie wianki stały się nową atrakcją.
(dk/red)

wydarzenia

Policjanci z samochodem

Połowę kwoty – 35 tysięcy złotych, na zakup pojazdu przekazał Urząd Gminy Kozy,
drugą połowę dofinansowały w równej
wysokości Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach. – To kolejny istotny punkt
współpracy naszego samorządu z policją,
która dba o bezpieczeństwo kozian. Niemal
dokładnie rok temu rozpoczął funkcjonowanie nowy posterunek przy ulicy Szkolnej,
także przy naszym znaczącym wkładzie finansowym. Mamy nadzieję, że te inwestycje znacząco wpłyną na poziom bezpieczeństwa mieszkańców – powiedział podczas
uroczystego przekazania radiowozu wójt
Krzysztof Fiałkowski.
Nowoczesny samochód marki Toyota z napędem hybrydowym służył będzie koziańskim policjantom w codziennych obowiązkach, w tym m.in. podczas wakacyjnych
patroli ponadnormatywnych.

foto: MŁ

W minionym roku staraniem samorządu
Gminy Kozy utworzono w Kozach Posterunek Policji. Teraz do pełniących służbę
w naszej miejscowości policjantów trafił
nowy samochód.

Dodatkowe patrole Policji
Gmina Kozy podpisała porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej na
dodatkowe policyjne patrole piesze i zmotoryzowane z przeznaczeniem na akcję „trzeźwość”. W tym roku przekazano 10.000 zł na ten cel. Patrole opłacane przez gminę Kozy
składają się z dwóch umundurowanych policjantów z wyposażeniem służbowym. Efektem ich pracy jest zwiększenie wykrywalności wykroczeń oraz przestępstw na terenie
gminy Kozy, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Gmina Kozy przeznacza w budżecie gminy środki finansowe na opłacenie ponadnormatywnych służb Policji od 2011 roku.
(UG)

(R)

Szachy z Orłem
dzielę, a więc w systemie dwudniowym.
W tej pierwszej z grup czołowe lokaty zajęli:
Tomasz Zuziak z Radziechów, Zbigniew Barański ze Starachowic oraz Arkadiusz Ligocki
z Bielska-Białej. Najlepszym juniorem okazał
się Maciej Miland z Kłobucka, zaś zawodnikiem z Kóz – Stanisław Falfus w barwach LKS
Orzeł. W rozgrywkach grupy B triumfował Józef Gałyga z Mikołowa, przed Tomaszem Kulą
z Żor i Andrzejem Ryglem z Bielska-Białej. Ju-

niorskie zawody zwycięsko dla siebie zakończył
Maciej Jendrowiak z Rybnika, wśród kozian na
wyróżnienie zasłużyła najwyżej sklasyfikowana
Dorota Dziedzic.
Po zakończeniu rozgrywek puchary, medale
i nagrody rzeczowe, ufundowane przez gminę Kozy, wręczyli szachistom wójt Krzysztof
Fiałkowski oraz przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Sadlik.
(R)

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

Na przełomie czerwca i lipca LKS Orzeł zorganizował w Domu Kultury w Kozach dwudniowy turniej „Szachy z Orłem”, nad którym
honorowy patronat objął wójt gminy Krzysztof
Fiałkowski.
Trzecia edycja tegorocznych zmagań szachowych zgromadziła 75 zawodników z województw śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Część z grających rywalizowała tylko
w sobotę, 30 czerwca, pozostali także w nie-
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Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

					Pytania do wójta

Co pół roku podsumowujemy zrealizowane inwestycje. Mamy za sobą pierwsze półrocze, przypomnijmy więc, co
udało się zrealizować do tej pory, a jakie inwestycje są w toku.
Najważniejszą inwestycją w tym roku jest
oddanie do użytku nowego przedszkola przy
ul. Akacjowej. Oficjalne przekazanie obiektu
nastąpi 3 września, ale już od 7 czerwca udostępniliśmy je dzieciom z uwagi na konieczność
przeniesienia grup przedszkolnych ze SP nr 1,
w której trwa remont.
Przy okazji budowy przedszkola zmodernizowaliśmy spory układ komunikacyjny w tym
rejonie, przebudowaliśmy ulicę Akacjową,
a wkrótce zakończymy modernizację odcinka
gminnego ul. Przeczniej, łącznie z odcinkiem
ul. Parkowej. Zdecydowanie polepszy się komfort dojazdu do wielu obiektów i domów zlokalizowanych na tym obszarze.
W kwietniu rozpoczęliśmy termomodernizację
budynku SP nr 1 przy placu ks. Kochaja. Jest to
inwestycja dwuetapowa, zaplanowana na rok
bieżący i przyszły. Do końca października chcemy uporać się z robotami zewnętrznymi, wymianą okien, dociepleniem, wymianą pokrycia
dachowego, dobudową windy, by w przyszłym
roku przebudować kotłownię i wymienić instalację centralnego ogrzewania w całym budynku. Inwestycja wpłynie na estetykę budynku,
ale przede wszystkim na obniżenie kosztów
jego eksploatacji.
Nr 7 - lipiec 2018
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W czerwcu gmina zleciła opracowanie
koncepcji zagospodarowania kamieniołomu. Co się w niej znajdzie?
Opracowanie projektowe, które zamówiliśmy,
nosi nazwę „Koncepcja funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania terenu Kamieniołomu
w Kozach”. Jej zakres przedmiotowy obejmuje
między innymi: screening przyrodniczy i geologiczny, założenia funkcjonalno-użytkowe
zagospodarowania terenu kamieniołomu, analizę kwalifikowalności planowanych wydatków
z wytycznymi dofinansowania dla projektów
współfinansowanych przez UE, wytyczne do
opracowania przyszłych harmonogramów
prac, usług i dostaw oraz zamówień publicznych. Koncepcja obejmie również połączenie
terenu kamieniołomu z drogami przebiegającymi po terenach leśnych od strony Bielska-Białej. Pozwoli to w przyszłości na opracowanie
kompleksowych projektów zagospodarowania
poszczególnych obszarów kamieniołomu oraz
terenu na cele rekreacyjne i turystyczne.
Obecnie termomodernizujemy budynek komunalny przy ulicy Przeczniej 64, w którym
mieści się filia biblioteki.
W pierwszej połowie roku zrealizowaliśmy
kompleksową przebudowę drogi powiatowej
- ul. Witosa - na odcinku ok. 350 mb przebiegającym przez gminę Kozy, którego zarządcą
jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.
Gmina partycypowała w połowie kosztów tej
inwestycji. W tym roku zakończymy też przebudowę dwukilometrowego odcinka kolejnej
drogi powiatowej - ul. Przeczniej - od ronda
Kapitana Aleksandra Kunickiego do Pisarzowic, tutaj również partycypujemy w kosztach
tej inwestycji. Przy okazji prowadzonych robót

drogowych zrealizowaliśmy rozbudowę kanalizacji sanitarnej w obrębie przebudowywanego
odcinka tej drogi, w rejonie ul. Jaworowej.
Co roku na bieżąco prowadzimy remonty cząstkowe dróg oraz kontynuujemy rozbudowę oświetlenia ulicznego. W tym roku planujemy doświetlić
odcinki dróg: Błękitnej, Jaśminowej, Karpackiej,
Przemysłowej, Spółdzielczej, Winorośli, Złotej.
Doposażamy place zabaw, nowe urządzenia
zyskały place przy: Lipowej, Wrzosowej, Tęczowej. Wybudowaliśmy też boisko do piłki
nożnej przy ul. Agrestowej. Dotujemy wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych i zakupiliśmy kompostowniki, które
bezpłatnie użyczamy mieszkańcom.

Jedną z największych inwestycji w historii Gminy Kozy była budowa
nowego Przedszkola Integracyjnego.

4

rozmowa
Co dalej?
Największą inwestycją, którą zaczniemy niedługo realizować będzie budowa kanalizacji
sanitarnej, jej etap X. Jesteśmy już po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska na pozyskanie pieniędzy,
procedury przetargowe rozpoczniemy za kilka
miesięcy. Wybudujemy 32,31 km sieci, w tym
3 pompownie ścieków. Dzięki temu do kanalizacji przyłączy się 2924 mieszkańców, tj. 800
budynków. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 49 mln zł, z czego niecałe 25 mln zł
pochodzi z dofinansowania. To duże zadanie
obejmie obszar od granicy gminy do torów kolejowych w okolicach ulicy Dolnej oraz rejon:
Krzemionek, Małych Kóz, Wróblowic i Starego Dworu wzdłuż potoku Pisarzówka. Budowa
całej kanalizacji potrwa do 2022 roku.
Drugą dużą, zaplanowaną już inwestycją jest
budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. Rozpoczęliśmy etap jej projektowania. Sala powinna rozwiązać problemy zajęć
z wychowania fizycznego dzieci i młodzieży.
Przy okazji wspomnę o koncepcji utworzenia
Koziańskiego Ośrodka Sportu, który łączyłby
obecne Centrum Sportowo-Widowiskowe
ze stadionem i budynkiem LKS „Orzeł”. Ponadto chcemy zmodernizować budynek LKS
tak, by wydzielić część hotelowo-sportową.
Na najwyższych piętrach powstaną pokoje 2-3
osobowe z łazienkami i aneksami kuchennymi,
z dostępem do bezprzewodowego internetu.
Stworzenie bazy hotelowej o podwyższonym
standardzie pozwoli zapraszać do Kóz zespoły sportowe ale też organizować zgrupowania sportowców i większe imprezy, być może
o charakterze regionalnym, ogólnokrajowym
i transgranicznym. Połączenie CSW i LKS
w jedną placówkę uatrakcyjni z pewnością
gminną ofertę sportową i zracjonalizuje wydatki na tę dziedzinę. W dalszym ciągu będziemy
projektować i przebudowywać drogi gminne
wraz z ich odwodnieniem. Przez naszą gminę
przebiegają drogi o dużym natężeniu ruchu,
arterie komunikacyjne łączące większe miasta.
Nasze lokalne drogi często mają charakter alternatywny dla tego ruchu, toteż systematycznie dbamy o poprawę ich jakości i nadal będziemy to robić.
Ważna jest też kontynuacja modernizacji dotychczasowych linii oświetlenia ulicznego i budowa następnych. Będziemy zwracać większą
uwagę na ekologię, zależy nam na poprawie
jakości powietrza i ochronie przyrody.
W ramach koncepcji zagospodarowania kamieniołomu, o której mówiłem na początku,
chcemy wytyczyć ścieżki edukacyjno-przyrodnicze biegnące z Lipnika w Bielsku-Białej do
kamieniołomu. Kamieniołom znajduje się na
terenie osuwiskowym, toteż ścieżki nie będą

w jakiś agresywny sposób ingerowały w środowisko naturalne, ale będą elementem zagospodarowania Beskidu Małego służącym rekreacji
i turystyce. Wspomnę jeszcze o kompleksie
pałacowo-parkowym, w którym mamy pałac,
lodownię, platan, fontannę, ławeczki, drzewa.
W północnej części parku zamierzamy wybudować tężnię solankową, czynną od kwietnia
do października, która służyłaby mieszkańcom
i jednocześnie była atrakcją turystyczną. Ten
pomysł wpisuje się w politykę ekologiczną, którą konsekwentnie realizujemy od wielu lat.
Moim zdaniem oraz zdaniem mieszkańców
i radnych nadchodzi również czas na opracowanie koncepcji tras rowerowych na terenie
gminy. Rower jest popularnym środkiem lokomocji, służy rekreacji, ale też może zastąpić
korzystanie z samochodu. Mniej spalin, więcej czystego powietrza i ruchu przyda się nam
wszystkim. Kontynuując wątek ekologiczny
nadal będziemy dofinansowywać wymianę
pieców w programie niskiej emisji oraz bezpłatnie użyczać kompostowniki wszystkim
chętnym.
Będziemy podejmować wiele działań prospołecznych, proponować nowe atrakcje dla
mieszkańców, dla całych rodzin, kontynuować
inicjatywę Uniwersytetu Trzeciego Wieku, itp.
Życie samorządowe nie znosi pustki, dlatego
kończąc kolejne zadania, trzeba z wyprzedze-

W czerwcu zlecono opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu kamieniołomu.
Powstać tutaj mają m.in. spacerowe ścieżki
edukacyjne.

niem planować następne i projektować dla nich
budżet gminny. Zależy nam, by mieszkańcy odczuli lepszy standard życia codziennego, ale też
mieli do dyspozycji szeroką ofertę kulturalną
i sportową, by młodzi nie musieli szukać rozrywek poza gminą, a seniorzy mogli aktywnie
spędzać czas wolny.
Dziękuję za rozmowę.

Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie
Kozy - etap X
11 lipca wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski
podpisał umowę w siedzibie Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X w ramach
działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Koszt całkowity projektu wynosi:
48 950 687,75 zł, kwota dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko
to: 24 862 414,44 zł.
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Relacja z XLI sesji Rady Gminy Kozy

26 czerwca 2018 r. odbyła się XLI sesja Rady
Gminy Kozy, na której podjęto następujące
uchwały:
1) nr XLI/315/18 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. W skład zespołu opiniującego kandydatów na ławników wchodzą:
radna Dorota Procner, przewodnicząca
oraz członkowie: radny Tadeusz Bednarz
i radny Bogdan Sitarz,
2) nr XLI/316/18 w sprawie zaciągnięcia od
komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,
3) nr XLI/317/18 w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozy
oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie
Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych,
4) nr XLI/318/18 w sprawie zmiany Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady
lata 2018 – 2035,
Gminy oraz materiały będące przedmiotem
5) nr XLI/319/18 w sprawie zmiany uchwa- obrad dostępne są na stronie internetowej
ły Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżeto- www.bip.kozy.pl.
wa na 2018 rok Gminy Kozy,
6) nr XLI/320/18 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy dla obszaru położonego przy ul.
Przeczniej i ul. Folwarcznej.
Celem zmiany planu nieruchomości gminnych jest
przeznaczenie części obszaru pod obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe
i usługowe oraz w części na Podczas kolejnej sesji Rady Gminy wójt Krzysztof Fiałkowski podpisał umowę na przekazanie sprzętu medycznego dla koziańskich
potrzeby gospodarki odpa- strażaków
dami komunalnymi.

foto: MS

gmina

Oznakowanie
dróg
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska realizuje projekt pt. „Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku”. Głównym celem projektu jest promocja producentów
i usługodawców (głównie z obszaru LGD, ale także z najbliższych okolic) poprzez wykreowanie i wdrożenie marki lokalnej Ziemi Bielskiej.
LGD Ziemia Bielska poszukuje unikatowych, charakterystycznych lokalnych skarbów,
tradycji, kulinariów, wyrobów rzemieślniczych itp., które zostaną objęte wspólną marką
pn. Bogactwo Ziemi Bielskiej.
Zgłaszać mogą się osoby, firmy, organizacje, których oferowane usługi lub tworzone
produkty związane z naszym regionem cechuje tradycyjność, jakość, wyjątkowość, ekologiczność, są one przyjazne dla środowiska i ogólnie dostępne. Jury oceni kandydatury,
a po pozytywnej ocenie przyzna znak marki.
Marka Bogactwo Ziemi Bielskiej jest przyznawana w postaci certyfikatu lokalnym
producentom, usługodawcom oraz organizacjom i może być wykorzystana do promocji
działalności. W ramach projektu planujemy wydanie ilustrowanego katalogu i stworzenie internetowej bazy produktów oraz usług objętych marką.
Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do kontaktu z biurem LGD Ziemia Bielska w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40.
tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie”. Materiał opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Na obszarze Gminy Kozy wykonano oznakowanie pionowe dróg: Bielskiej, Kościelnej,
Sobieskiego i Krańcowej. Prace przeprowadzono na podstawie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Starostę Bielskiego,
sprawującego nadzór nad ruchem na drogach
gminnych na terenie naszego powiatu. Wprowadzono strefy ograniczonej prędkości do 40
km/h. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo
użytkowników dróg. Brakuje jeszcze oznakowania wlotów ul. Krańcowej, które wykona
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – administrator tej drogi. W ramach prac ustawiono
także nowe lustra oraz oznakowano skrzyżowania dróg, na których w sposób jednoznaczny wskazano pierwszeństwo przejazdu. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmianę
pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic
Topolowej i Młyńskiej. W końcowej fazie znajdują się również prace przy odnawianiu oznakowania poziomego, których wykonawcą jest
firma Radex.
		
(UG)

foto: MS

Bogactwo Ziemi Bielskiej

edukacja

Rok w przedszkolu publicznym
grę terenową dla starszych grup pt. „Kozy, Nasza Miejscowość”. Przedszkole systematycznie
odwiedzały teatry Skrzat i O-rety, dzięki temu
dzieci obejrzały wiele przedstawień. Maluchy brały udział w wycieczkach edukacyjnych
i krajoznawczych, odwiedziły Chlebową Chatę w Brennej, ZOO w Krakowie, Dinolandię w Inwałdzie, Centrum Nauko-Techniki
w Świnnej i Figloparki. Współpracowaliśmy
również z Gminną Biblioteką Publiczną i Domem Kultury uczestnicząc w cyklicznych zajęciach „Maluch w Bibliotece” i „Przedszkolaki
na ścieżkach historii Kóz”.
Podczas Dni Kóz nasi podopieczni zaprezentowali się w programach artystycznych „Przed-

szkolaki w barwach tęczy”. Wspólnie z rodzicami uczestniczyli w „IV Przedszkolnym Rajdzie
na Hrobaczą Łąkę”, zdobyli szczyt, biwakowali
i odpoczywali na łonie przyrody.
W ciągu roku dzieci wraz z rodzicami zbierały
makulaturę, zużyte baterie, opakowania po klejach, książki, organizowały zbiórkę dla bielskich
domów dziecka i dla schroniska zwierząt.
Kulminacją wydarzeń była przeprowadzka do
nowego przedszkola przy ul. Akacjowej. Wszyscy zachwycili się nowym obiektem, a piękne
sale oczarowały najmłodszych.
Po wakacjach nasze przedszkole czekać będzie
na maluchy z nową, atrakcyjną ofertą.
(Przedszkole Publiczne/red)

foto: arch. PP

Za nami kolejny rok szkolny, pełen wrażeń,
atrakcji, nauki i zabawy. Nasze przedszkolaki
z każdym mijającym miesiącem stawały się coraz bardziej samodzielne, a uczestnicząc w różnorodnych zajęciach zdobywały wiedzę o otaczającym świecie, poznawały i rozwijały swoje
zainteresowania i uzdolnienia.
Szczególnie intensywne były ostatnie miesiące
roku szkolnego. Było wiele uroczystości, imprez i ciekawych zajęć. Zorganizowaliśmy VI
Przedszkolny Konkurs „Świat dziecka widziany
oczami Stanisława Jachowicza” oraz II edycję
konkursu literackiego „Moja miejscowość, mój
dom, moja rodzina”. Przeprowadziliśmy akcję
„Podzielmy się książkami” i zorganizowaliśmy

Laureaci
konkursu Zuch

Młode talenty

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu ZUCH (matematyka i język polski) tytuł
LAUREATA otrzymało pięciu uczniów SP 2
w Kozach. W konkursie z matematyki I miejsce
w Polsce zajął Miłosz Wieczorek (kl. 1a) oraz
Kamil Czernek (kl. 3b). LAUREATAMI zostali również: Julian Smoczyński (kl.1 a) – VIII
miejsce i Bartłomiej Komędera (kl. 1a) – XIII
miejsce. W konkursie z języka polskiego tytuł
LAUREATA otrzymał Tomasz Waluś (kl. 3b)
– VII miejsce.		
(SP2)

W tegorocznej edycji Promocji Młodych Talentów sześciu uczniów Dwójki
nagrodzono możliwością organizacji
wspólnego projektu artystycznego. Są to:
Dorota Frączyk, Julia Mreńca, Julia Kwaśny, Wiktoria Marek, Sara Handzlik, Jakub Witkowski. Dodatkowo przyznano
następujące wyróżnienia: Julia Mreńca
została zaproszona do współpracy z zespołem Factory of Blues, Dorota Frączyk
odbędzie konsultacje instruktorskie

foto: arch. SP2

Udana dyskoteka

gry na trąbce, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń z zakresu stylistyki
i interpretacji, Jakub Witkowski poszerzy
swe umiejętności z zakresu organizacji/
produkcji pokazu iluzji, Wiktoria Marek
zaliczy konsultacje plastyczne z artystą
plastykiem Marianem Cholerkiem, reżyserem filmów animowanych.
(SP nr 2/red)

Łódzki finał

Młodzież z klas siódmych
wszystkich koziańskich szkół
spotkała się na dyskotece w sali
OSP. Przy muzyce DJ-a wszyscy dobrze się bawili, chętnie się
integrowali i nawiązywali nowe
znajomości. Inicjatorem tej
atrakcyjnej formy spędzania
czasu wolnego byli nauczyciele
i szkolny wolontariat z Dwójki.
(red)
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W ogólnopolskim finale „Czwartków lekkoatletycznych”
w Łodzi, 16-17 czerwca, SP nr 2 reprezentowali: Martyna
Legut (kl. 4a) w skoku wzwyż, Agata Kuc (kl. 4b) w skoku
w dal, Weronika Więcek (kl. 6a) w skoku w dal i Piotr Kołodziejczyk (kl. 6a) w skoku wzwyż. Fantastyczny występ zanotowała Agata, która zdobyła 3. miejsce i brązowy medal skacząc 4,25 m (w jej konkurencji startowały 94 zawodniczki).
Piotrek wywalczył 4. miejsce, ustanawiając rekord szkoły 158
cm (w jego konkurencji rywalizowało 16 chłopców). Gratulujemy znakomitych wyników i życzymy wszystkim dalszych
sukcesów sportowych.			
(SP2)
Koziańskie Wiadomości

ludzie

Społecznik z natury
które ukończyły 70 lat. – Zawsze były to radosne spotkania, podczas których można było
powspominać dawne czasy wśród rówieśników. Nie brakowało kwiatów, dyplomów i prezentów dla świętujących seniorów. Wszystko

Benedykt Gawęda

odbywało się spontanicznie, co było w moim
przekonaniu nieocenioną wartością – podkreśla z uśmiechem pan Benedykt.
Z udziałem emerytów z Kóz przeprowadzone
zostały także w ostatnim czasie projekty finansowane z rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)
na lata 2014-2020. „E-60+ na Hrobaczej Łące”
miał w swoim głównym założeniu dopomóc seniorom w nauce obsługi komputera i Internetu
tak, by mogli bez żadnych przeszkód wykonać
bez konieczności wychodzenia z domu przydatne im czynności, jak zorganizowanie wyjazdu, czy zarezerwowanie biletów do kina i teatru.
„Aktywny senior – 60+ z pasją” to zajęcia artystyczne i fotograficzne, nauka podstawowych
metod samoobrony i zapoznanie się z zasadami
prawidłowego żywienia. Z kolei przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” z Bielska-Białej koziańskie koło zorganizowało spotkanie integracyjne połączone ze sportowymi
zawodami w Lalikach oraz wycieczkę do Zakopanego. Ta wzmożona aktywność środowiska
doprowadziła do utworzenia w ubiegłym roku

Jedna z wycieczek koziańskich seniorów
na Hrobaczą Łąkę
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Gminnej Rady Seniorów, w tym roku natomiast wystartowały w Kozach zajęcia w ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Nie brakuje
rodowitych kozian, którym sprawy gminy są
bliskie, a służyć mogą jej swoim bogatym do-

foto: arch

– Bycie społecznikiem, służba dla ludzi i sprawianie radości innym, leżą w mojej naturze –
uśmiecha się pan Benedykt Gawęda, który nie
tak dawno zakończył długoletnią działalność
prezesa Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kozach, za którą otrzymał specjalne
podziękowania.
Z koziańskim kołem pan Benedykt Gawęda
związany był nieprzerwanie od 1997 roku.
Najpierw wszedł do jego zarządu i został wiceprezesem, by po 10 latach przejąć obowiązki
prezesa. To za kadencji pana Benedykta organizacja znacznie rozwinęła swoją działalność,
dbając o zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu osobom starszym. – Środowisko
seniorów w Kozach odznaczało się przez lata
dużą aktywnością i chęcią do działania na rzecz
lokalnej społeczności. Wspólnie przekonaliśmy się, że bycie seniorem może przysporzyć
wielu wspaniałych i miłych chwil spędzonych
w rówieśniczym gronie – opowiada długoletni
prezes Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Podczas prezesury pana Benedykta członkowie
koła istotnie wykazywali się sporym zaangażowaniem w różnych dziedzinach. Seniorzy,
łącznie około 500 osób w ostatnim 10-leciu, co
roku wyjeżdżali nad polskie morze, a także na
wycieczki zagraniczne do Pragi i Wiednia. Wyjazdy te organizowane były dzięki ogromnemu
wysiłkowi najbardziej aktywnych członków
koła, również prezesa. – Wycieczki były nieodpłatne, co na pewno przyczyniło się do znacznego zainteresowania naszego środowiska.
Kwestie organizacyjne wymagały natomiast
nie lada zabiegów i zapału, w przeciwnym razie
niczego pożytecznego nie zdołalibyśmy zrobić
– dodaje Benedykt Gawęda.
To seniorzy z Kóz z inicjatywy prezesa Gawędy
organizowali przez lata z powodzeniem imprezy okolicznościowe, np. przypadający w październiku Dzień Seniora, styczniowe spotkanie
opłatkowe, czy powitanie wiosny przy okazji
Dnia Kobiet. Szczególnie uroczystą oprawę
miały jubileuszowe, okrągłe rocznice urodzin
koziańskich seniorów, począwszy od osób,
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świadczeniem życiowym – mówił jeszcze przed
powołaniem Rady Benedykt Gawęda, dziś dopowiadając: – W Kozach mamy prawie 3 tysiące osób w wieku senioralnym, dlatego bardzo
się cieszę, że działalność przeznaczona dla tego
środowiska spotyka się z aprobatą w samorządzie i świetnie się sprawdza w rzeczywistości.
Pan Benedykt Gawęda znany jest w Kozach
głównie z lokalnej działalności społecznej.
W przeszłości 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 swą długoletnią aktywność na rzecz
seniorów. Pan Benedykt, w dowód uznania
dla inicjatyw podejmowanych w koziańskim
kole oraz jako członek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów uhonorowany został m.in. Srebrną
Odznaką za zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Złotą Odznaką przyznaną przez Zarząd
Główny PZERiI.		
(Marcin Nikiel)

Z koziańskim kołem pan Benedykt Gawęda
związany był nieprzerwanie od 1997 roku

Wyposażenie medyczne dla OSP
otrzymała z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Fundusz Sprawiedliwości rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw, służy pokrzywdzonym i ratuje życie.
Gmina złożyła w marcu wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości, które realizuje program

przeznaczony dla ochotniczych straży pożarnych ukierunkowany na zwiększenie bezpieczeństwa Polaków. O wsparcie finansowe ubiegają się gminy, a za ich pośrednictwem sprzęt
trafia do strażaków, którzy ochotniczo niosą
pomoc ofiarom wypadków.
(UG)

foto: MS

Podczas sesji Rady Gminy Kozy, 26 czerwca,
wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski uroczyście
przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej nowoczesny sprzęt ratownictwa medycznego za
kwotę 16 171,20 zł. Jest to: defibrylator, zestaw
ratowniczy PSP R-1 wraz z 2 deskami ortopedycznymi i szynami Kramera oraz dwa zestawy
ratownicze OSP R-1. Sumę 16 009,49 zł gmina

inwestycje

Specjalistyczny sprzęt medyczny uroczyście został przekazany strażakom przed Pałacem Czeczów podczas sesji Rady Gminy Kozy

Przebudowa ulicy Przeczniej
dzi też przebudowa odcinka ulicy Parkowej do
LKS Orzeł oraz budowa kolektora kanalizacji
deszczowej od ul. Przeczniej do potoku Kozówka. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w rejonie obiektów użyteczności
publicznej, tj. szkół, przedszkola, LKS Orzeł,
skate parku. Szacowana wartość inwestycji,
która obejmuje również zmodernizowaną już
ulicę Akacjową i fragment ul. Parkowej, wynosi
około 3,5 miliona złotych. Inwestycja będzie
dofinansowana w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

Przebudowę drugiego odcinka ulicy Przeczniej,
od ronda do granicy z Pisarzowicami, prowadzi
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Modernizowany odcinek ma prawie 2 km długości, przebudowywane są również kolidujące
elementy sieci technicznych. Prace potrwają do
końca listopada. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe
„DROG-BUD” Franciszek Fryc ze Spytkowic.
Szacowana wartość robót to około 4,7 miliona
złotych. Modernizacja odcinka powiatowego jest współfinansowana przez Gminę Kozy
w 50%.
(UG)

foto: MS

Trwa przebudowa ulicy Przeczniej w dwóch
miejscach, na odcinkach drogi gminnej i powiatowej. Prace drogowe obejmują modernizację konstrukcji i nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji, skrzyżowań
z drogami bocznymi. Ulica zostanie poszerzona do 6 m, powstaną chodniki dla pieszych.
Ulica Przecznia ma status drogi gminnej na
odcinku od ul. Krakowskiej do ronda oraz
drogi powiatowej od ronda do granicy z Pisarzowicami. W części od skrzyżowania z ulicą
Krakowską do skrzyżowania z ulicą Dworcową
(415 mb) przebudowa ma zakończyć się do
końca sierpnia. W zakres tej inwestycji wcho-

Przy obu przebudowywanych odcinkach ulicy Przeczniej powstaną nowe chodniki
mające znacząco poprawić bezpieczeństwo pieszych
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rekreacja

Nordic Walking dla każdego

skiem kiełbasek, napojów i słodyczy. Wszyscy
otrzymali też plakietki i materiały promocyjne.
Inicjatorką rajdu i jego coroczną organizatorką
jest Bożena Sadlik, przewodnicząca Rady Gminy Kozy, która zachęca wszystkich do spacerów z kijkami po lesie, szlakach turystycznych,
utwardzonych powierzchniach. Dla utrzymania dobrej kondycji i zdrowia najważniejszy jest
ruch, warto więc wyjść z domu i zadbać o własną sprawność fizyczną.

foto: arch

Do gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dołączył rajd
Nordic Walking na Hrobaczą Łąkę. Chodzenie
z kijkami cieszy się w Kozach coraz większą popularnością, jest znakomitą formą aktywnego
spędzania czasu wolnego. W tegorocznym,
VIII już rajdzie, wzięło udział prawie 100 osób,
wśród których byli m.in. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Czechowic–Dziedzic,
Kęt oraz Kóz. Na szczycie góry uczestnicy tej
rekreacyjno-turystycznej imprezy mogli posmakować grochówki, pieczonych nad ogni-

rączka gotuje

Rączka gotował w kamieniołomie
Ekipa popularnego na Śląsku, telewizyjnego programu kulinarnego „Rączka Gotuje”, odwiedziła
początkiem lipca naszą miejscowość.
Tym razem Remigiusz Rączka gotował w kamieniołomie, a pomagał mu wójt gminy, Krzysztof
Fiałkowski. Panowie najpierw spotkali się w parku dworskim. Gospodarz programu podziwiał
Pałac Czeczów, a później zachwycił się kamieniołomem. – Pokuszę się o stwierdzenie, że to
jedno z piękniejszych miejsc w Polsce – powiedział znany kucharz podczas nagrywania programu. W niemal bajkowej scenerii, na tle kamieniołomu i jeziora, powstały koziańskie duszonki,
zupa krem z warzyw i grzanki z kozim serem.
Widzowie śledzili etapy gotowania przysłuchując się ciekawostkom związanym z historią Kóz.
– Chcemy, żeby kamieniołom był miejscem
wypoczynku, rekreacji, dającym możliwość
wyciszenia się. Mamy nadzieję, że dzięki temu
spotkaniu chętniej odwiedzać nas będą kolejni
goście – powiedział po zakończeniu zdjęć wójt.
Kto nie miał okazji zobaczyć programu w telewizji, może uczynić to za pośrednictwem internetu, www.bit.ly/KW_RaczkaGotuje.

foto: MS

(RED)
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sport

Centrum z ofertą dla każdego

– Nieustannie dostosowujemy naszą ofertę do możliwości jak najszerszego
grona osób, od kilkuletnich dzieci aż po środowisko seniorów – mówi dyrektor Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach Konrad Hamerlak,
podsumowując pierwsze półrocze aktywnej działalności placówki.
Od początku roku w koziańskim Centrum odbyło się wiele przedsięwzięć o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Z racji dużego zainteresowania w Kozach tenisem stołowym i siatkówką rozegrano w kilku
odsłonach Grand Prix „Złota Koza”, z kolei dziewczęta w ligowej formule
zmagały się w minisiatkówce. Chętnie odwiedzana pływalnia CSW była
miejscem akcji „Płyniemy do Rzymu”, kilkaset dzieci stanęło z kolei na
starcie profesjonalnych zawodów o Puchar Dyrektora CSW.
Popularnością cieszyły się również rozmaite turnieje piłkarskie: Halowa
Liga Skrzatów w dwóch grupach rocznikowych, czy Amatorska Liga
Futsalu dla tzw. dzikich drużyn. Nowością na terenie gminy, ale i inicjatywą rzadko spotykaną w regionie, był Bieg na Orientację „Zorientowane
Kozy”, będący formą rywalizacji sportowej, ale i świetną zabawą dla każdego. Tradycyjnie organizowane są memoriały im. Mieczysława Handzlika i Stanisława Jarosza.
Z myślą o najmłodszych prowadzona jest nauka pływania, a dla seniorek
aerobik w wodzie, będący elementem projektu Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Kozach. Prowadzone są zajęcia fitness dla kobiet i gimnastyka
kompensacyjno-korekcyjna dla dzieci.
Ważną imprezą dla Centrum był przeprowadzony w niedzielę, 3 czerwca, XVI Rajd na Hrobaczą Łąkę. W tym roku bieg był dłuższy, bardziej
wymagający i przebiegał malowniczymi szlakami Kóz. Mimo wyjątkowo
niesprzyjającej aury, na starcie stanęło 113 uczestników, którzy wykazali
się wielkim hartem ducha i charakterem. Bieg z roku na rok zyskuje coraz
większe rzesze zwolenników.
Zainteresowanie mieszkańców ofertą CSW dobrze rokuje na przyszłość.

foto: arch. CSW

Sporym zainteresowaniem cieszyły się
m.in. zawody pływackie o Puchar Dyrektora CSW

W pierwszym półroczu odbyły się dwa z czterech
zaplanowanych turniejów tenisa stołowego „Złota Koza”

W związku z przerwą technologiczną i prowadzonymi pracami
remontowo-budowlanymi w dniach od 23 lipca do 12 sierpnia
br. Centrum Sportowo-Widowiskowe będzie nieczynne.

(CSW)

Mistrzowskie medale
wać we francuskim Nancy. Podczas mistrzostw
Starego Kontynentu czterokrotnie dla siłaczy
z Kóz odegrano „Mazurka Dąbrowskiego”.
Równych sobie w swoich konkurencjach nie
mieli Grzegorz Drewniany, Konrad Majocha,

foto: arch

Ponownie na wysokości zadania stanęli przedstawiciele sportów siłowych z Kóz, którzy
w międzynarodowej stawce mistrzostw Europy
zdobyli medalowe miejsca.
W federacji GPC kozianom przyszło rywalizo-

Nr 7 - lipiec 2018

Janusz Witkowski oraz trenujący grupę zawodników Wiesław Wróbel.
Kolejny start siłacze zaliczyli w Pabianicach,
były to mistrzostwa Europy federacji WUAP,
w których zaprezentowało się aż 550 zawodników z 16 państw. Kozianie w tym gronie należeli do ścisłej czołówki. 16-latka Magdalena
Szpila zdobyła złoty medal, aż dwa tego koloru
przywiozła startująca w kategorii masters Beata
Kowalska, która stawała również na najniższym
stopniu podium w rywalizacji open. Panowie
nie zamierzali być gorsi. I tak, 17-letni Szymon
Skrudlik triumfował, 2. miejsca, ale okraszone
rekordami świata – odpowiednio w tzw. martwym ciągu i przysiadzie – zajęli Marcin Helwik i Grzegorz Drewniany. Wiesław Wróbel
z Pabianic powrócił z dwoma złotymi krążkami
oraz 2. lokatą w kategorii open.
Dobrych wyników siłaczy z Kóz będziemy wyczekiwać z węgierskiego Egeru, gdzie odbędą
się tegoroczne mistrzostwa świata.
(R)
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Sportowe emocje
Drużyny z Kóz i zaproszeni
goście z Andrychowa, Dankowic, Pisarzowic i Porąbki
rywalizowali w turnieju piłkarskim „UKS CSW Cup”.
Rozgrywki z udziałem 7 zespołów złożonych z zawodników rocznika 2010 dostarczyły sporej dawki emocji.
Po rozegraniu spotkań grupowych do fazy półfinałowej
zakwalifikowały się drużyny
UKS I Kozy, LKS Orzeł Kozy,
AP Progres Andrychów i LKS
Pionier Pisarzowice. W bezpośrednim meczu półfinałowym kozian Orzeł triumfował
2:0. Wygrywając w podobnym stosunku do finału awansowali piłkarze z Andrychowa. Decydujący mecz młodzi
zawodnicy Orła wprawdzie

VIII Turniej Szachowy
3 czerwca zakończył się VIII Turniej Szachowy
Gminy Kozy im. Władysława Honkisza. Miejscem czterogodzinnej rywalizacji była aula SP
nr 2 w Kozach. Turniej odbywa się cyklicznie
od 2010 roku, a frekwencja uczestników nie
spada poniżej 30 osób. Podobnie było w tym
roku, gdzie brało udział 40 osób w trzech kategoriach wiekowych (młodsi juniorzy, starsi juniorzy, seniorzy). Tradycyjnie już, bardzo liczną grupę stanowili zawodnicy z Lędzin, którzy
przybyli w towarzystwie wicestarosty powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego – Henryka Barcika
oraz radnego miasta Lędziny Janusza Gądzika.
Gratulujemy laureatom i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kolejnej edycji
rozgrywek w przyszłym roku.		

sport

przegrali, ale o końcowym
rozstrzygnięciu zadecydowały
trzymające w napięciu rzuty
karne, składające się z kilku
emocjonujących serii. Na
turniejowym podium znalazł
się także inny koziański zespół – UKS I. Młodzi piłkarze
uczestniczący w zawodach
otrzymali medale. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek, były kiełbaski z grilla,
ciasta i słodycze. Turniej stał
na wysokim poziomie sportowym i przebiegł w znakomitej
atmosferze, również dzięki zaangażowaniu rodziców.
(M)

Wyniki turnieju UKS CSW Cup
UKS I Kozy – AP Progres Andrychów

2:0

Zapora Porąbka – Sadi Soccer Dankowice

1:0

AP Progres Andrychów – Sadi Soccer Dankowice 2:0
UKS I Kozy – Zapora Porąbka		

0:0

AP Progres Andrychów – Zapora Porąbka

1:0

UKS I Kozy – Sadi Soccer Dankowice

1:0

UKS II Kozy – LKS Orzeł Kozy		

0:2

UKS II Kozy – Pionier Pisarzowice		

0:5

Pionier Pisarzowice – LKS Orzeł Kozy

1:1

Mecz o 5 miejsce:
UKS II Kozy – Zapora Porąbka		

0:3

Półfinały:
AP Progres Andrychów – Pionier Pisarzowice 2:0
UKS I Kozy – LKS Orzeł Kozy		
0:2
Mecz o 3. miejsce:
UKS I Kozy – Pionier Pisarzowice		

3:1

Finał:
LKS Orzeł Kozy – AP Progres Andrychów
0:0
			
rzuty karne 2:3

(R)

Wykaz zwycięzców z poszczególnych grup:
Kategoria juniorzy młodsi:
I miejsce
- Tomasz Makuch
II miejsce - Rafał Wojtala
III miejsce - Bartosz Dziedzic
Kategoria juniorzy starsi:
I miejsce
- Jakub Wanot
II miejsce - Szymon Polakowski
III miejsce - Aleksandra Palka
Kategoria seniorzy:
I miejsce
- Paweł Kine
II miejsce - Dawid Gondzik
III miejsce - Paweł Kwaśniewski
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historia
DUABUSCAPRIS (Dwiekozy)

Struś, jeleń i dziki mąż
Początkiem XVI wieku we wnętrzach drewnianego kościoła pw. świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach powstały charakterystyczne malowidła późnogotyckie, których
głównym motywem była gęsta wić roślinna.
Polichromia ta towarzyszyła parafianom przez
blisko czterysta lat, zdobiąc kościół aż do kresu
jego istnienia, czyli rozbiórki w 1900 roku. Zagadką jest przetrwanie tych malowideł przez
prawie stuletni okres (od poł. XVI do poł. XVII
wieku) funkcjonowania zboru ewangelicko-reformowanego (kalwińskiego), które to wyznanie wymagało usuwania ze świątyń wszelkich
przedstawień figuralnych, będących obiektem
kultu religijnego.
Do końca XIX wieku we wnętrzach świątyni
przetrwała polichromia jedynie na deskowanym stropie nad nawą i prezbiterium. Już w poł.
XIX wieku koziańskimi malowidłami interesował się prof. Józef Łepkowski, archeolog, badacz zabytków Galicji. Początkiem lat 90. XIX
wieku zaczęto w Kozach poważnie rozważać
kwestię budowy nowej świątyni, co wiązałoby
się z rozbiórką drewnianego kościoła. Informacja o owych zamierzeniach kozian dotarła
w 1891 roku do Grona Konserwatorów Galicji
Zachodniej w Krakowie, organizacji powołanej
przez C.K. Centralną Komisję dla Ochrony
Zabytków Sztuki w Wiedniu, której zadaniem
było inwentaryzowanie i opieka nad zabytkami
Galicji. W czasie posiedzenia Grona Konserwatorów dyskutowano nad możliwością zachowania koziańskiej świątyni, jako jednego z najcenniejszych obiektów tego typu, zaraz obok
kościołów w Dębnie, Krużlowej czy Tymbarku. Kilka lat później wiedziano już, że nie ma
środków na ratowanie świątyni, a decyzję Komitetu Budowy Kościoła popierają Starostwo
Powiatowe w Białej i władze Archidiecezji.
W tej sytuacji bezwzględnie postanowiono zachować dla potomnych najcenniejszy obiekt
świątyni, malowany sufit. Początkowo Grono
Konserwatorów proponowało umieszczenie
go, jako elementu podwieszonego, pod stropem nowego murowanego kościoła. Komitet
Budowy Kościoła biorąc pod uwagę opinię
architekta Karola Steinhofera, zaproponował
umieszczenie stropu, jako tła dla wielkiego ołtarza w prezbiterium. Wobec braku porozumienia, Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej
ostatecznie postanowiło kupić od koziańskiej
parafii zabytkowy strop za kwotę 150 złotych
reńskich i przekazać go do zbiorów Muzeum
Narodowego w Krakowie. Rada Miasta Krakowa zezwoliła na umiejscowienie zabytku w tzw.
Langierówce, czyli nieistniejącej już części buNr 7 - lipiec 2018

dynku krakowskich sukiennic.
W latach 60. XX wieku szczegółową pracę
naukową, poświęconą polskim malowidłom
stropowym późnego średniowiecza, napisała
Barbara Wolff-Łozińska, określając strop z Kóz,
jako najstarszy zabytek tego typu zachowany
w Polsce. Przedstawiając pokrótce kompozycję
malowidła stropu należy dodać, że oprócz gęstej wici roślinnej przypominającej gałęzie dębu
(kształt liści, żołędzie), występują na nim postaci świętych w średniowiecznych szatach wraz
z atrybutami: św. Apolonia, św. Katarzyna, św.
Barbara, św. Urszula, św. Małgorzata, św. Wawrzyniec oraz św. Szczepan. Poniżej świętych
znajdują się dwa herby: dwugłowy biały orzeł
na błękitnym tle oraz herb Tępa Podkowa.
Występowanie herbów w dekoracjach malarskich kościołów, było zazwyczaj odniesieniem
do osób fundatorów kościoła bądź malowideł.
W tym wypadku herby są pewną zagadką, ponieważ nie stanowią odniesienia do żadnego
z rodów szlacheckich, które w XV bądź XVI
stuleciu posiadały wieś Kozy. Herbowi Tępa
Podkowa po obu stronach towarzyszą dwa
wizerunki, tzw. dzikiego męża – postać mężczyzny obficie owłosionego, symbolizującego
siły natury bądź siłę fizyczną człowieka. Jeden
„dziki mąż” na koziańskim malowidle uzbrojony jest w maczugę i tarczę, a drugi w gotowy
do strzału łuk. W osobnej części stropu, stanowiącej dodatkową partię malarską znajdują się
postacie zwierzęce: jeleń i struś. Zwierzęta te zarówno w ludowych wierzeniach, jak i w chrześcijańskiej symbolice, mające pomieszania cech
boskich i diabelskich, w tym wypadku symbolizują ciągłą walkę człowieka, w przezwyciężaniu
wewnętrznego zła nad dobrem.
Strop z koziańskiego kościoła do 1939 roku
we fragmentach był prezentowany w Muzeum
Narodowym w Krakowie. Po czym na wiele
lat trafił do muzealnych magazynów. Obecnie
można go oglądać w krakowskim Muzeum
Narodowym, które w 2007 roku otwarło nowy
oddział przy ulicy Kanoniczej – Pałac Biskupa
Erazma Ciołka. Tam w jednej sali możemy podziwiać niemego świadka kilkusetletniej historii
naszej miejscowości.

Święte Urszula i Małgorzata – fragment malowideł
stropowych z drewnianego kościoła w Kozach (fot.
Zbigniew Dłubak)

„Dziki mąż” - fragment malowideł stropowych
z drewnianego kościoła w Kozach (fot. Zbigniew
Dłubak)

(Bartłomiej Jurzak)
Źródła: „Z dziejów parafii świętych Szymona i Judy
w Kozach”, red. T. Borutka, Kraków 1998; Barbara
Wolff-Łozińska „Malowidła stropów polskich 1 połowy XVI w. Dekoracje roślinne i kasetonowe”, WarJeleń - fragment malowideł stropowych z drewnianego kościoła w Kozach (fot. Zbigniew Dłubak)

szawa 1971.
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publicystyka
Felieton

Podróż za jeden uśmiech?
Tak to już jest w naszym kraju, że każda, nawet najbardziej ważka, sprawa, doprowadza
do społecznych sporów i dramatycznych
konkluzji. Tak było i z osławionym zakazem handlu w niedzielę, który dla jednych
zdawał się oznaczać ostateczne zwycięstwo
wartości rodzinnych nad dyktatem międzynarodowych korporacji, a dla innych
stanowił ukrócenie jakże osławionej w dzisiejszych czasach wolności konsumenta.
Prawda jest taka, że pracownicy sklepów,
tak czy owak, w dalszym ciągu muszą od
czasu do czasu usiąść na kasie w niedzielę. Co zaś do klientów, jeśli ktoś zapomni
w sobotę kupić ziemniaki do schabowego lub w niedzielę najdzie go nieodparta
ochota na, dajmy na to, sushi, to zarówno
ziemniaki, jak i sushi, da radę w niedzielę
zakupić (w najgorszym wypadku będzie
musiał przespacerować się do innego sklepu pięć metrów dalej albo podjechać do
centrum). Fakt jednak pozostaje faktem:
w niektóre niedziele duże supermarkety są
zamknięte. Wśród wielu opinii na ten temat

w oczy rzuca się jedna, ściśle związana z naszymi zwyczajami wakacyjno-urlopowymi.
Mianowicie, pojawiają się głosy osób, które
twierdzą, że nie będą w stanie brać tak wielu nadgodzin, jak niegdyś, wobec czego np.
nie zabiorą rodziny na egzotyczne wakacje.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w wielu
krajach na świecie liczba godzin, które można przepracować w danym tygodniu, jest
regulowana prawnie. Oczywiście, w tych
krajach zarabia się też więcej pieniędzy.
Z drugiej strony, co zastanawiające, tamtejsi mieszkańcy – choć stać ich na egzotyczne
wakacje – zazwyczaj wybierają dobrze sobie
znane, ulubione miejsca, w które jeżdżą rok
w rok, a później narzekają jeszcze na to, że
tęsknili za domem. Niektórzy z nas wciąż
pamiętają z dzieciństwa, że i w Polsce było
podobnie, przynajmniej, jeśli chodzi o wakacje w dobrze znanych „swojskich” lokalizacjach. Nadmorskie i górskie miejscowości
roiły się od zakochanych par, rodzin z małymi dziećmi, emerytów i samotnych poszukiwaczy przygód – słowem, wszelkiego ro-

Poziomo:

dzaju podróżników. Wspaniała wakacyjna
atmosfera i zróżnicowane krajobrazy naszego kraju stanowiły inspirację dla kultowych
już filmów i książek dla dzieci i młodzieży.
Czy jest ktoś, kto nie wspomina miło „Podróży za jeden uśmiech” albo „Pana Samochodzika”? Pan Samochodzik zapewne
też nie miał pieniędzy, aby jeździć na drugi
koniec świata. Miał za to czas na przygody
i na to, aby stać się inspiracją dla wielu młodych ludzi – zarówno bohaterów książki,
jak i czytelników. Nie znaczy to oczywiście, że eksplorowanie dalekich krajów jest
czymś gorszym. Poznawanie innych kultur,
próbowanie egzotycznego jedzenia i podziwianie krajobrazów odmiennych od naszego jest niezwykle wartościowe. Dobrze jest
jednak pamiętać, że to nie miejsce, w które
jeździmy na wakacje, i nie cena biletu się
liczą, a czas spędzony z bliskimi – czy to
w domu, czy na Mazurach, czy na drugim
końcu świata.
(Aleksandra Radlak)

Krzyżówka koziańska

1) „hetman” zbójnicki z Podhala
6) intelekt
7) element dawnego stroju kozianek
8) część składowa kompozycji
11) ks. Michał, proboszcz, zmarł w 1922 r., spoczywa na koziańskim cmentarzu
14) wiersz miłosny
15) dobry na frasunek
16) kradzież rzeczy porzuconych
19) religia mahometan
22) miasto nad Wisłokiem
23) imieniem A.Kunickiego lub Centrum w Kozach
24) atrybut murarza

1

2

3

4

2

5

6
5

7
4

11

12

8

9

10
7

13
14

Pionowo:

10

15

1) siostry zakonne w parafii
2) chłodzący lub wyskokowy
3) posiedzenia radnych
4) bałagan w gwarze koziańskiej
5) ukochany
9) chroni dętkę
10) popularna nazwa budynku dla księży
12) w parze z wizją
13) królik o bardzo miękkim i jedwabistym futrze
17) angielskie wśród przypraw
18) Stanisław, długoletni lekarz Ośrodka Zdrowia
20) bajkowy potwór
21) zmierzch

8

19

16
21

20

17

18
9

16

22
3

23

20
1

24
6

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie
Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 31 lipca br. podając swoje dane osobowe (imię,
nazwisko, wiek, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.
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(Stanisław Laszczak)
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bezpieczeństwo

Dzień dobry, Panie Kierowco
Dzień dobry, Panie Kierowco. Proszę przygotować dokumenty do kontroli. Bardzo wielu
z nas miało już okazję usłyszeć te słowa z ust
policjanta, który zatrzymał nas do kontroli drogowej. Jednak ilu z nas, kierowców, złości się
nawet wtedy, gdy kontrola jest konsekwencją
popełnionego przez nas przewinienia na drodze, a ilu rozumie, że policyjna kontrola ruchu
drogowego jest koniecznością. Jest jednym
z elementów budowania naszego wspólnego
bezpieczeństwa, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego i każdy z nas może stać
się ofiarą wypadku drogowego.
Zakończył się już kolejny rok szkolny, a co za
tym idzie rozpoczęły się kolejne wakacje dla
dzieci i młodzieży, a dla rodziców sezon urlopowy. Stare porzekadło mówi, że aby ktoś
mógł wypocząć, ktoś inny musi pracować. I tak
po raz kolejny dla służb, a przede wszystkim dla
nas, policjantów, rozpoczął się okres wytężonej pracy. Już w pierwszy wakacyjny weekend
na drogach w całej Polsce pojawiło się więcej
patroli Policji. Możemy spodziewać się częstszych kontroli naszej trzeźwości za kierownicą,
stanu technicznego pojazdu. Policjanci szczególnie przyglądają się wykroczeniom, które
bezpośrednio przekładają się na nasze bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W mediach
emitowane są programy poświęcone tematyce
ruchu drogowego przypominające i nawołujące do bezpiecznej i trzeźwej jazdy. Policjanci
zajmujący się profilaktyką organizują spotkania
i prowadzą kampanie informacyjne. Po co to
wszystko? Przecież większość z nas jest przekonana do swoich znakomitych umiejętności. Przecież potrafimy jeździć szybko, bardzo
szybko, a jednocześnie bezpiecznie. Przecież
mamy coraz to lepsze samochody wyposażone
w innowacyjne systemy bezpieczeństwa. A kiedy jednak decydujemy się przejechać skrzyżowanie na żółtym świetle, wyprzedzić pomimo
podwójnej ciągłej linii lub przekraczamy prędkość, to zawsze mamy ważny powód. Potrafimy sami siebie usprawiedliwić, bo przecież nie
możemy akurat dzisiaj spóźnić się do pracy, bo
czeka na nas ważny kontrahent, bo po ciężkim
dniu pracy chcemy zdążyć do domu zanim mąż

lub żona położy dzieci spać, bo mamy milion
ważnych powodów naszego piractwa i na pewno, któryś z nich nas usprawiedliwi.
Zatem spójrzmy na policyjne statystyki. BiuNr 7 - lipiec 2018

ro Ruchu Drogowego Komendy Głównej
Policji podaje następujące dane za 2017 rok.
W ubiegłym roku, w ciągu trzech wakacyjnych
miesięcy: czerwca, lipca i sierpnia na polskich
drogach doszło w sumie do 9 728 wypadków
drogowych! Należy w tym miejscu wyjaśnić,
że przez wypadek rozumiemy zdarzenie drogowe w ruchu lądowym, którego skutkiem jest
śmierć jednego z uczestników lub obrażenia
powodujące naruszenie czynności narządu
ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż

stało odpowiednio 1 018 i 2 098 dzieci w takich
przedziałach wiekowych. I co? Czy te statystki
są przerażające? Straszne? Okropne? Zatrważające? Jakie? Co czujesz czytając ten artykuł i te
liczby? To dużo? Mało? Co nam one w ogóle
mówią? Dla naczelników wydziałów ruchu
drogowego i komendantów Policji to wskazówki, gdzie i kiedy powinno być więcej policjantów i kontroli drogowych. A dla nas? Dla
kierowców? Co one oznaczają? Statystyki są
bezimienne. Nie wiemy, kim te osoby były, jak

7 dni. Liczba ta zatem nie odnosi się do kolizji drogowych, a więc takich zdarzeń, których
skutkami są „jedynie” uszkodzenia w mieniu,
najczęściej samych pojazdów lub niegroźne
obrażenia ciała, niewywołujące wspomnianych
wyżej skutków w zdrowiu uczestników kolizji.
W tych 9 728 wypadkach zginęło 795 osób, a 1
1929 zostało rannych. W całym zaś 2017 roku
na drogach w wypadkach zginęło 2 623 osób!
W 2017 roku nietrzeźwi kierujący spowodowali 2 163 wypadki, w których zabili 273 osoby,
a ranili 2 440. Podczas wakacji nietrzeźwi kierujący spowodowali 526 wypadków, w których
zabili 62 osoby i ranili 643. Wśród przyczyn
wypadków drogowych najczęstszymi są naruszenia przepisów drogowych, takie
jak: nieustąpienie pierwszeństwa
przejazdu, nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym
na przejściach dla pieszych i niezachowanie bezpiecznej odległości
między pojazdami. Sprawcami aż
76,6% wszystkich wypadków drogowych
w 2017 roku byli kierowcy, a 7,3% piesi. W tych
wypadkach zginęło 19 dzieci w wieku do 6 lat,
37 dzieci w wieku od 7 do 14 lat, a rannych zo-

wyglądały, czy były miłe, czy sąsiedzi ich lubili,
kogo zostawili w domu, kto został sierotą, wdową, wdowcem, kim jest rodzic, który do końca
życia będzie nosił w sercu ból po stracie dziecka.
Dlatego często łatwo jest nam przejść z tym do
porządku dziennego, bezrefleksyjnie. Stają się
one tylko liczbami, które przecież nie nas dotyczą. Ale zastanów się na chwilę. Zamknij oczy
i wyobraź sobie, że to właśnie dzisiaj, być może
nawet w chwili, gdy czytasz ten artykuł to ktoś
z Twojej rodziny ginie na drodze... To Twoja
żona lub mąż nie wróci dzisiaj do domu... To
Twój rodzic już nigdy do Ciebie nie zadzwoni,
bo właśnie zostawia życie gdzieś na drodze...
Że jedną z tych liczb, tych 56 statystycznych
śmiertelnych ofiar w wieku 0-14 lat jest Twoje
dziecko. Że już nigdy nie wbiegnie do pokoju,
nie rzuci Ci się na szyję, że już go nie przytulisz,
nie pocałujesz, nie skarcisz, gdy coś zbroi, nie
zobaczysz jak się uśmiecha, nie zaprowadzisz
do szkoły, przedszkola, gdy skończą się wakacje. Wyobraź sobie, jak sprzątasz jego pusty pokój i pakujesz zabawki, którymi już nigdy się nie
pobawi. Zastanów się, czy potrafiłbyś poradzić
sobie z takim bólem lub z tym, że zadałeś go
komuś innemu. A może spróbuj sobie wyobra-
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zić, że to na Ciebie czekają w domu, ale już do
niego nie wrócisz, bo z własnej lub cudzej winy
giniesz na drodze... jesteś jedną z tych 2 623
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.
Wyobraź sobie, jak w mediach społecznościowych przypadkowi gapie wrzucają do sieci
zdjęcia z wypadku, rozbitych samochodów,
poszkodowanych, twoich bliskich, a pod tymi
zdjęciami od razu pojawia się od razu stos niesprawiedliwych i niewybrednych komentarzy.
Istotą przestępstwa z art. 177 kodeksu karnego,
a więc dotyczącego spowodowania wypadku
jest to, że odpowiada za niego ten, kto nawet
nieumyślne naruszył zasady bezpieczeństwa
i do niego doprowadził. Właśnie. Zasady bezpieczeństwa. Zatem możesz i powinieneś mieć
wpływ na swoje bezpieczeństwo. Możesz przygotować się do podróży wcześniej. Sprawdzić
stan techniczny swojego pojazdu, zadbać o jego
elementy eksploatacyjne, mieć zawsze sprawne
hamulce i dobre oświetlenie. Możesz wyjechać
z domu 10 minut wcześniej, jeśli jedziesz do
pracy lub zawozisz dziecko na półkolonie, a godzinę, kiedy jedziesz na lotnisko czy wyjeżdżasz
na urlop samochodem. Możesz dzień przed
podróżą położyć się wcześniej i wsiąść za kierownicę wyspany. Możesz jadąc zwalniać przed
światłami, tak żeby nie zaskoczyła Cię ich zmiana. Możesz widząc pieszego zbliżającego się do
przejścia już zawczasu zwolnić tak, żeby zdążyć
zatrzymać pojazd, kiedy ten nagle wejdzie na
drogę. Możesz zatrzymać się i puścić go przodem. Możesz jechać trochę wolniej i nie musisz
wyprzedzać wszystkich innych, bo wyjechałeś
wcześniej i na pewno dojedziesz na czas. Możesz ustąpić innym kierującym i dać im lekcję
kultury swoim przykładem, a nie wulgaryzmami i pokazowym zajeżdżaniem drogi. Możesz
zajechać na stację benzynową, do restauracji
i przeczekać burze i oberwanie chmury przy filiżance dobrej kawy. Możesz bardzo wiele, jako
kierowca i jako pasażer, zwracając uwagę temu,
kto siedzi obok – za kierownicą. Pamiętaj też,
że zawsze możesz powiadomić nas o każdym
wykroczeniu i przestępstwie drogowym. Ale
ponieważ policjantów, choć jest nas na drogach
bardzo dużo, to i tak nie jest nas wystarczająco.
Dlatego to Ciebie proszę, abyś pomógł nam
sprawić, że na drogach będzie bezpieczniej,
bo bezpieczne drogi to nasza wspólna sprawa
i wspólny trud. Możesz skorzystać przy tym
z możliwości, jaką daje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa lub po prostu zadzwonić
na numer alarmowy Policji. Możesz zrobić bardzo wiele, więc rób to, co możliwe, póki jeszcze
możesz…

Podsumowanie działalności UTW
W środę, 20 czerwca, w sali Domu Kultury
podsumowano trzymiesięczny, pilotażowy
okres działalności Koziańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości wzięli
udział m.in. wójt gminy Krzysztof Fiałkowski,
przewodnicza Rady Gminy Bożena Sadlik ze
swoim zastępcą Bogdanem Sitarzem, sekretarz
gminy Monika Olma, koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozach Mirosław Frączek, dyrektor DK Marek Małecki.
Trzy miesiące funkcjonowania Uniwersytetu
to czas ciekawych wydarzeń i nowych doświadczeń. Życzę Państwu udanych wakacji i jestem
przekonany, że spotkamy się jesienią – mówił
wójt Krzysztof Fiałkowski, który podziękował
wszystkim słuchaczom za aktywny udział oraz
Mirosławowi Frączkowi za pomoc w organizacji i tworzeniu Uniwersytetu.
Uczestnicy wysłuchali wykładu dra inż. Sławomira Hermy pt. Komputer, Internet. Zagrożenia i odpowiedzialne korzystanie, który spotkał
się z żywą reakcją słuchaczy.
Wiele rzeczy udało się zrobić, mimo pojawiających się również pewnych kłopotów. Mam
nadzieję, że jeszcze sporo nowych pomysłów
zrealizujemy wspólnie – stwierdził Mirosław
Frączek podsumowując dotychczasową działalność Uniwersytetu oraz przedstawiając

plany na przyszłość. Deklaracje członkowskie
do UTW złożyło 101 osób, w tym 81 kobiet
i 20 mężczyzn. Największą grupę członków, tj.
50,5% stanowią osoby urodzone w latach 1950
- 1959, a 38,6% to roczniki 1940 - 1949.
Słuchacze UTW do tej pory mogli skorzystać
z nauki języka angielskiego dla początkujących
(10 osób), zajęć komputerowych (2 grupy – 8
osób), wykładów z historii i kultury (14 osób)
oraz gimnastyki korekcyjnej na basenie (2 grupy – 10 osób). Ponadto uczestnicy UTW wzięli
udział w trzech wykładach plenarnych, poruszających zróżnicowaną problematykę: Wpływ
aktywności ruchowej na zdrowie człowieka dra
Pawła Lizisa, Czy żyjemy w świecie wartości?
dra hab. prof. UŚ Krzysztofa Ślezińskiego i dra
inż. Sławomira Hermy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki, zarówno autokarowe, jak i górskie, w których wzięło udział 141
osób. Działalność UTW w znacznej mierze sfinansowana była z budżetu Gminy Kozy.
Spotkanie zakończyło się rozmowami przy kawie i słodyczach.
Inauguracja nowego roku akademickiego
2018/2019 odbędzie się 25 września, a zapisy
słuchaczy przyjmowane będą od 3 września.
(mf/red)

Podziękowania seniorzy złożyli koordynatorowi UTW Mirosławowi Frączkowi

foto: arch. DK

(asp. szt. mgr Roman Szybiak,
kierownik Posterunku Policji w Kozach)
Ostatni wykład odbył się w sali widowiskowej Domu Kultury
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Promocja Młodych Talentów
Do tegorocznej Promocji Młodych Talentów zgłoszono 15 prezentacji artystycznych
z dziedziny muzyki instrumentalnej, filmu, fotografii, tańca, śpiewu, a nawet iluzji. Młodzi artyści zostali ocenieni przez jurorów, którzy zaproponowali im kierunki rozwoju oraz
wskazali narzędzia wspomagające rozwój artystyczny. Wyróżnieni zostali: Julia Merca, Julia Kwaśny, Wiktoria Marek, Sara Handzlik, Dorota Frączyk oraz Jakub Witkowski. Jurorzy
postanowili, by ta grupa spróbowała swoich sił we wspólnym projekcie artystycznym. Dlatego też Dom Kultury zorganizuje dla nich specjalne, twórcze warsztaty. Ponadto niektóre
osoby otrzymały szansę na prezentację swoich talentów w warunkach profesjonalnych lub
możliwość konsultacji z zawodowymi artystami.				
(dk/red)

Książka Wspiera
Bohatera
Przynieś do Domu Kultury w Kozach niepotrzebną Ci książkę, a my jej damy drugie życie.
Dom Kultury bierze udział w akcji zorganizowanej przez Fundację Arka, która za zebrane pieniądze ze sprzedaży książek funduje dzieciom z domów dziecka i świetlic środowiskowych bilety
do kin, teatrów oraz spełnia ich zielone marzenia.
Szczegóły akcji: http://fundacjaarka.pl/

foto: arch. DK

(dk/red)

Wakacje w Domu Kultury
W sierpniu odbędą się kolejne zajęcia przygotowane dla dzieci:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora, rozwiązania
warsztatów lub zwiększenia kosztów za warsztaty w przypadku małej ilości
chętnych (15 osób grupa). Zapisy przyjmujemy pod nr tel.: 507 226 384
oraz drogą mailową: mediastudiomovement@onet.pl. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem tel.: 507 226 384 – Studio Movement.

SWOJSKIE WAKACJE – NIE TYLKO DAWNE RZEMIOSŁO
Termin: 20-24 sierpnia 2018 – godz. 9.00-14.00, Koszt: 120 zł
Warsztaty tematyczne dotyczące tradycji i obrzędów dożynkowych, plastyki obrzędowej, tworzenia dekoracji dożynkowych czy potraw ludowych.

KLAWISZOWE WARSZTATY MUZYCZNE - „Zagraj to sam…”
Termin: 20-31 sierpnia 2018 r. (poniedziałek, środa, piątek)

BESKIDZKIE LATO Z TAŃCEM
Studio Choreografii i Teatru Tańca MOVEMENT zaprasza na TANECZNE WAKACJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
termin: II turnus: 20.08.-24.08. – godz. 17.00-19.00 lub 10.00-13.00
Miejsce: Dom Kultury w Kozach, Grupa wiekowa: 10-15 lat
W programie: balet/jazz, modern gymnastic dance, elementy akrobatyki, modern jazz, teatr tańca z elementami treningu twórczego myślenia,
choreotrening, improwizacja ruchowa, taniec współczesny.
Koszt: 225 zł /blok zajęciowy

Zajęcia prowadzone w grupach:
godz. 9.00-11.00 (grupa początkująca),
godz. 11.15-13.15 (grupa średniozaawansowana),
godz. 13.45-15.45 (grupa początkująca)
Miejsce: Dom Kultury w Kozach
Zapewniamy:
- na czas trwania zajęć – profesjonalne instrumenty do gry, pomoce dydaktyczne, a także niespodziankę
- zajęcia prowadzone z pasją według autorskiego programu
- profesjonalną prezentację instrumentów

Dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (podział na grupy wiekowe)
Godz. 15.00-16.00 (dzieci 4-6 lat)
Godz. 16.00-17.00 (dzieci 7-9 lat)
W programie: warsztaty baletowe, warsztaty modern jazz, elementy
akrobatyki, trening twórczego myślenia z elementami tańca współczesnego, improwizacja ruchowa/zabawy tematyczne muzyczno-ruchowe
Koszt: 125 zł/blok zajęciowy, Termin zgłoszeń: 10.08.2018 r.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu:
535 828 011.

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.
Nr 7 - lipiec 2018
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Jednoślad na zaloty

foto: arch. DK

Skuter w latach 50. i 60. ubiegłego wieku
był kultowym pojazdem ówczesnej młodzieży. Chłopak poruszający się nim miał
zagwarantowane grono adoratorek. Jak to
działało i co dawało taką moc? Można było
się o tym przekonać w sobotę, 23 czerwca,
gdy pod Pałac Czeczów zjechały te sympatyczne pojazdy. W błysku wypolerowanego lakieru i chromów detali oraz pięknego
kształtu maszyny leży zapewne tajemnica
ich niegdysiejszego powodzenia.
(dk/red)

Motyle i wymarzone pałace Zwyczaje i obrzędy wiosenne
Na bibliotecznych zajęciach plastycznych powstaje wiele ciekawych prac.
W czerwcu dzieci malowały owadzie maski, które poddane artystycznej
obróbce za pomocą flamastrów, farb i pędzli przemieniły się w piękne wielobarwne owady, gotowe odlecieć w przestworza.
Obok świata przyrody, ważne miejsce w twórczości plastycznej dzieci
zajmuje architektura. Na kartkach papieru powstają domy i pałace. Czy
dziecięce marzenia doczekają się w dorosłej przyszłości realizacji? Szansa
na ich spełnienie w dużym stopniu zależy od rozmachu ich artystycznych
wizji. Franek, projektujący domek na drzewie, może wybudować go już
podczas tegorocznych wakacji. Natomiast dziewczynki: Helenka, Michalinka i Julcia, w swoich wizjach sięgają znacznie wyżej – wymyślne pałace
z setką komnat wydają się dla nich czymś oczywistym i osiągalnym.

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego gośćmi biblioteki byli licealiści. Przyszli na spotkanie z panią Barbarą Rosiek, etnografem i specjalistką w dziedzinie zwyczajów oraz tradycji Żywiecczyzny i okolic, od
wielu lat zajmującą się popularyzacją kultury ludowej.
Wykład pt. „Maski i wiosenno-letnia obrzędowość Żywiecczyzny” był
okazją do rozmowy z młodzieżą o źródłach świąt i obrzędów, zaczynając od masek noszonych podczas śmiergustu, a kończąc na związku
kultur i społeczności z cyklem przyrody widocznym do dzisiaj np. podczas Świąt Wielkanocnych lub nocy świętojańskiej.		
(gbp)

foto: arch.GBP

(gbp)

foto: arch.GBP

Dofinansowano ze środków
MKiDN pochodzących
z Programu Kultura Ludowa
i Tradycyjna

Koncert
Patrycji Gajek
foto: arch. DK

16 czerwca w Pałacu Czeczów odbył się
koncert fortepianowy Patrycji Gajek. To
już kolejny raz, kiedy młoda pianistka wystąpiła przed koziańską publicznością. Tym
razem zaprezentowała repertuar składający
się z utworów F. Liszta, J. Brahmsa i F. Chopina. 				
(dk)
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Średniowieczne zajęcia…

Dom Kultury w Kozach od kilku miesięcy realizuje przedsięwzięcie zatytułowane: „Initio villae – narodziny społeczności – parateatralne, interaktywne odtworzenie narodzin życia społecznego wsi,
w tym pierwotnych obyczajów, obrzędów, zawodów i rzemiosła –
gra wiejska”. Większość imprez zaplanowanych w ramach projektu, którego autorem jest Marek Małecki – już za nami. Z ogromną
satysfakcją i wciąż sporą dozą ekscytacji wspominamy warsztaty
tematyczne i te organizowane w szkołach, happening i grę wiejską.
Wspomnienia utrwala ostatnie wydarzenie w ramach projektu –
wystawa fotografii dokumentującej jego przebieg. Cieszy nas fakt,
że w projekcie łącznie wzięło udział blisko tysiąc osób.
Warsztaty tematyczne ukazujące dawne rzemiosła prowadzone
były od marca do końca maja w Pałacu, ale też np. w kuźni, warsztacie stolarskim, w parku. Łącznie ponad 30. uczestników zdobyło
podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu tkactwa, zielarstwa,
średniowiecznej kuchni, kowalstwa, ciesielstwa, skórnictwa, walki
i łucznictwa.
W szkołach na terenie Kóz, Bujakowa i Jaworza przeprowadzono
warsztaty przygotowujące elementy oręża, wykorzystane podczas
happeningu, który odbył się w naszym parku dworskim 25 maja
pod okiem Miłosza Zelka. Tarcze i miecze na zajęciach wykonało
ponad 70. uczniów, a w happeningu wzięło udział ponad 120 osób.
Najbardziej spektakularnym wydarzeniem pod hasłem „Initio villae…” była gra wiejska przeprowadzona podczas Dni Kóz. Zgromadziła rzesze obserwatorów oraz sympatyków dawnych rzemiosł
i średniowiecznych praktyk – zarówno w stopniu zaawansowanym, jak i początkującym. Każdy mógł zmierzyć się z zadaniami
przygotowanymi przy stoiskach i wywalczyć sobie przydomek.
Opiekunem merytorycznym, nie tylko gry wiejskiej, był Wojciech
Szlagura.
Na potrzeby tego wydarzenia zbudowano i wyposażono osadę.
Zaludniło ją ponad dwudziestu rekonstruktorów historycznych
– wszystko po to, byśmy mogli poczuć atmosferę średniowiecza,
w którym powstała nasza miejscowość.
Uroki wybudowanych drewnianych obiektów zostały docenione
i dzięki uprzejmości właściciela terenu, pozostaną na nim jeszcze jakiś czas. Tam właśnie prezentujemy fotografie z przebiegu
wszystkich etapów projektu, zapraszamy do zapoznania się z eks(Sabina Piskorek-Oczko - Koordynator Projektu)
pozycją.		

