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Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych wiarą w sens życia i nadzieją,
którą niesie rozkwitająca wiosna,
pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych osób
życzą

Przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Sadlik

Wójt Gminy Kozy
Krzysztof Fiałkowski

wydarzenia

Dzień Kobiet z biblioteką

Książkowe wzorce

W Dniu Kobiet najlepsze życzenia wszystkim Paniom złożył wójt Gminy Kozy, Krzysztof Fiałkowski. Na spotkanie w sali koncertowej Pałacu Czeczów przyszło w czwartek,
8 marca, wiele Pań. Wieczór upłynął pod znakiem humoru i dobrej zabawy. Gość spotkania, dr nauk humanistycznych i filmoznawca Marcin Skorek, niezwykle humorystycznie
rozprawiał się z pojęciami tabu
i wstydu w różnych kulturach.
Rozmowa z Paniami wywoływała salwy śmiechu. Kwiaty
i drobne upominki były miłym
akcentem uroczystości. Na życzenie Pań następne spotkanie
z panem Marcinem Skorkiem
odbędzie się 19 kwietnia o godz.
17.00. Będzie poświęcone sztuce kochania. Zapraszamy na nie
również panów.
(gbp)

Książki są inspiracją zajęć prowadzonych
w bibliotece z dziećmi. Maluszki z przedszkola
publicznego lubią słuchać opowiadań, dzięki
którym mogą pochwalić się umiejętnościami
wykonywania samodzielnie czynności porządkowania w domu swoich zabawek, pomagania
mamie w codziennych pracach, nawet wyręczania najbliższych. W bibliotece kaczuszki
pokazały jak pięknie potrafią nakrywać do
stołu. Z kolei bajeczka o psotnym nietoperzu
Maurycku przekonała grupę krasnoludków, że
nie warto być przemądrzałym i złośliwym, bo
można stracić przyjaciół i rodzinę.
(gbp)

Świąteczne kartki
foto: arch. GBP

Popularność konkursu dla najmłodszych na przygotowanie świątecznej kartki wzrasta
z roku na rok. Prace na kolejną edycję zabawy „Wielkanocna Kartka Świąteczna promująca
Gminę Kozy” zgłosiło blisko 100. uczniów z koziańskich szkół podstawowych. Zwycięska
praca – Borysa Pudełko (kl. III, SP1), poddana została obróbce drukarskiej, powielona i rozesłana do instytucji i podmiotów współpracujących z Gminą Kozy. Przyznano też nagrody
w kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VII) oraz wyróżnienia. Prezentujemy zwycięską
kartkę (dołączamy także wydruk) oraz wybrane, nagrodzone prace.		
(RED)

Klinika miłości

Borys Pudełko
- zwycięska
kartka

IV, wyróżnienie
Szymon Trębla - kl.

Tytułowy spektakl muzyczny zagościł na scenie Domu Kultury w przeddzień Walentynek.
Autorski pomysł Rafała Cymorka, zrealizowany został wraz z grupą wokalną dziewcząt działającą w GOK Chybie. W spektaklu usłyszeć
można było piosenki z lat 80-tych i 90-tych,
jak „To tylko tango” i „Szał niebieskich ciał”
z repertuaru Maanamu, „Zaopiekuj się mną”
grupy Rezerwat, „Nasze ran deus-vous” Kombi
i wiele innych. Utwory przedstawiono w lekko żartobliwy sposób, przenosząc słuchaczy
w senne marzenia, pełne unoszących się w powietrzu namiętności.
(DK)
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miejsce, kat. IV-VII
Aleksandra Talik - 1.

Szymon Piet
rzak - kl.I, wyr
óżnienie
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foto: Anna Czaplińska-Syjota

Klaudia
Lapczyk
,
1. miejsce
kat. I-III

wydarzenia
1 marca Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach przystąpiło do projektu „Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora”.
Jest to oferta specjalnych usług, ulg oraz szczególnych uprawnień pozwalająca na udostępnienie zasobów instytucji kultury, rekreacji
i edukacji na terenie województwa śląskiego
w celu dodatkowego wsparcia i wzbogacenia
życia seniorów. Grupą uprawnioną do korzystania ze Śląskiej Karty Seniora są osoby, które ukończyły 60 lat. Dokumentem

umożliwiającym skorzystanie z uprawnień
oferowanych w projekcie jest dowód osobisty.
Jest to rozwiązanie wygodne, korzystne i tanie
w realizacji. CSW proponuje wszystkim seniorom specjalne zniżki na basen oraz na siłownię
w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach. Seniorzy otrzymają specjalny rabat liczony od ceny za bilet normalny na ww. usługi –
ile lat, tyle procent zniżki. Zachęcamy seniorów
do skorzystania z ofert przygotowanych przez
Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach.
(CSW)

W ramach Śląskiej Karty Seniora osoby po 60.
roku życia skorzystać mogą m.in. z atrakcyjnych
ulg przy wejściu na pływalnię

foto: arch. CSW

Śląska Karta Seniora

Strażacy podsumowali rok
Wysłuchano sprawozdania za rok 2017.
Z podjętymi przedsięwzięciami zapoznała
zebranych komisja rewizyjna, a prezes, naczelnik i skarbnik zreferowali zagadnienia
operacyjno-bojowe, finansowe oraz ogólne.
Uczestnicy spotkania udzielili zarządowi
OSP Kozy absolutorium.
W bieżącym roku strażacy deklarują swój
udział podczas najważniejszych wydarzeń
gminnych i kościelnych. – Przede wszystkim jednak zamierzamy z dużym zaangażo-

waniem i oddaniem wspierać naszą lokalną
społeczność i pomagać w rozmaitych sytuacjach losowych, których każdego roku
przecież nie brakuje – mówi Komendant
Gminny OSP Sławomir Kasperek.
(R)

Zdarzenia na terenie Kóz
– 180
Wyjazdy jednostki OSP Kozy – 167
w tym:
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe

foto: OSP Kozy

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kozach spotkali się w sobotę, 10 lutego,
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

–   28
– 131
–     8

Gminne obchody Jubileuszu 100-lecia
Niepodległości zainaugurują w Kozach szachiści. Podczas weekendu 14-15 kwietnia
Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach
zaprasza na drugi turniej „Szachy z Orłem”.
Patronat nad nim objął Wójt Gminy Kozy
Krzysztof Fiałkowski.
Początek turnieju w sobotę, 14 kwietnia
o godz. 9.00. Turniej został zgłoszony do
Polskiego Związku Szachowego w ramach
inicjatywy „100 Turniejów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”. W czasie dwóch
dni turnieju szachiści będą mogli podwyższyć swoje kwalifikacje do II kategorii.
Turniej odbędzie się w sali Domu Kultury
w Kozach.
Chętni mogą się zapisać
e-mailowo: kozy.lks.orzel@gmail.com
lub telefonicznie pod numerem 666-662-756.

foto: MS

Szachy z Orłem

Szachiści rywalizować będą w sali Domu Kultury w Kozach

(red)
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Relacja z XXXVI sesji Rady Gminy Kozy
W czwartek, 1 marca 2018 r., odbyła się XXXVI
sesja Rady Gminy Kozy, na której podjęto następujące uchwały:
1) nr XXXVI/287/18 w sprawie wysokości
i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy
Kozy. Zgodnie z nowelizacją ustawy
o opiece nad dziećmi do lat 3 Rada Gminy Kozy przyznała dotację w wysokości
200 zł na dziecko mieszkające w Gminie
Kozy, objęte opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym,
2) nr XXXVI/288/18 zmieniająca uchwałę nr XXXV/286/18 Rady Gminy Kozy
z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy
dla niepublicznych szkół i niepublicznych
przedszkoli prowadzonych przez osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej
Izby Obrachunkowej usunięto powtórzenia ustawowe zawarte w treści pierwotnej
uchwały,
3) nr XXXVI/289/18 w sprawie określenia
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
i przedszkolu, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kozy, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego. Pierwotna uchwała została dostosowana do obecnie obowiązujących przepisów ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych,
4) nr XXXVI/290/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Udzielona dotacja
w kwocie 7 912,00 zł przeznaczona jest na
usuwanie następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Kozy,
5) nr XXXVI/291/18 w sprawie podziału
Gminy Kozy na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu. Podział na okręgi wyborcze nie uległ
zmianie w stosunku do podziału w dotychczas obowiązującej uchwale. Podjęcie
niniejszej uchwały wynika z obowiązku
nałożonego na samorządy zapisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, które w terminie do 30 kwietnia 2018 r. mają
podjąć stosowne uchwały,
6) nr XXXVI/292/18 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Kozy w roku
2018. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, corocznie do 31 marca Rada Gminy
ma obowiązek uchwalenia programu na
dany rok,

XXXVI Sesja Rady Gminy odbyła się w Pałacu Czeczów
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7) nr XXXVI/293/18 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie,
w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku
położonym w Kozach, przy ul. Szkolnej 6, na działce nr 2229/11, obj. KW
BB1B/00062033/9 – ponowne wydzierżawienie lokalu obejmuje okres nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
8) nr XXXVI/294/18 w sprawie wprowadzenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Kozy.
Na terenie gminy Kozy wprowadzono
jedną strefę cen obowiązującą przy przewozie osób i ładunków taksówkami,
9) nr XXXVI/295/18 w sprawie przepisów
porządkowych związanych z przewozem
osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Kozy. Niniejsza uchwała określa zasady
przewozu osób i bagażu taksówkami na
terenie gminy Kozy,
10) nr XXXVI/296/18 w sprawie udzielenia
przez Gminę Kozy pomocy finansowej
Powiatowi Bielskiemu w ramach prowadzonych inwestycji. Udzielona pomoc finansowa w wysokości 550 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 7419S ul. W. Witosa w Kozach”,
11) nr XXXVI/297/18 w sprawie udzielenia
przez Gminę Kozy pomocy finansowej
Powiatowi Bielskiemu w ramach kontynuacji projektu pod nazwą: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji
o Terenie Powiatu Bielskiego”. Udzielona
dotacja w wysokości 9 166,67 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów projektu

gmina

Ponadto Rada Gminy Kozy zapoznała się
z informacją na temat wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Kozy za rok
2017, a także z informacją przedstawioną przez
Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kozach Sławomira Kasperka na temat stanu
ochrony przeciwpożarowej w gminie 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.

W tym roku wpłynęły do gminy 24 wnioski
o przyznanie nagród sportowych za 2017 rok.
Komisja, która je rozpatrywała odrzuciła
4 wnioski ze względów formalnych. Były niezgodne z kryteriami określonym w uchwale
Rady Gminy Kozy w sprawie zasad i trybu
przyznawania i wysokości nagród. Najliczniej
reprezentowaną grupą laureatów nagród sportowych gminy Kozy za 2017 rok są zawodnicy
uprawiający tzw. sporty siłowe. W tym roku
w tej dyscyplinie sportowej uhonorowano
10 zawodników.
Tytuł Mistrza Świata w trójboju siłowym należy do: Wiesława Wróbla, Grzegorza Drewnianego, Janusza Witkowskiego, Konrada
Majocha, Konrada Adamaszka
Tytuł Mistrza Świata w tzw. martwym ciągu należy do: Beaty Kowalskiej
Kolejne miejsca zajęli:
Marcin Helwig - 2. miejsce w Mistrzostwach
Świata w trójboju siłowym,
Anna Paluszik – 3. miejsce w Mistrzostwach
Świata, tzw. martwy ciąg,
Magdalena Willson – 1. miejsce w Mistrzostwach Europy, tzw. martwy ciąg,

Tomasz Witkowski – 2. miejsce w Mistrzostwach Polski, tzw. martwy ciąg.
Złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów
w Siatkówce Halowej w Brenie zdobył Radosław Gil.
Tytuł Mistrza Polski zdobyli:
Justyna Konior – w skoku wzwyż
Kacper Konior – narciarstwo klasyczne
(kombinacja norweska),
Adrian Honkisz – kolarstwo szosowe, reprezentuje najlepszą polską drużynę kolarską wg
klasyfikacji Polskiego Związku Kolarskiego,
Marcin Malarz – pływanie
Zawodnicy, którzy w Mistrzostwach Polski zajęli 3. miejsce:
Dominika Bułka – w halowej piłce nożnej, reprezentuje klub Rekord z Bielska–Białej,
oraz Martyna Sporysz, Mateusz Sporysz,
Krzysztof Sporysz w radioorientacji sportowej. Nagrodzono Rafała Jurę, który uprawia
biegi górskie długodystansowe certyfikowane
przez federacje sportowe, zdobył m. in. 2. miejsce w biegu „7 dolin Krynica” – dystans 100 km.
W biegu tym startowało 700 osób.

Ciężarowcy docenili dotychczasowe wsparcie samorządu, składając podziękowania wójtowi - Krzysztofowi Fiałkowskiemu

foto: Mateusz Stwora

dotyczącego obsługi technicznej wdrożonego systemu informatycznego,
12) nr XXXVI/298/18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Pożyczka w wysokości 520 000,00 zł będzie przeznaczona na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie
Kozy,
13) nr XXXVI/299/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035,
14) nr XXXVI/300/18 w sprawie zmiany
uchwały nr XXXIV/278/17 Rady Gminy
Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała
Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy,
15) nr XXXVI/301/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Kozy na 2018 r. Zgodnie z § 63
uchwały nr XXII/183/16 Rady Gminy
Kozy z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Kozy, obowiązkiem Rady Gminy jest zatwierdzenie na
początku każdego roku kalendarzowego
rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej,
16) nr XXXVI/302/18 w sprawie zmiany
uchwały nr XXXV/282/18 Rady Gminy
Kozy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy – Aktualizacja,
17) nr XXXVI/303/18 w sprawie zmiany
uchwały nr XXXV/283/18 Rady Gminy
Kozy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie
określenia zasad i trybu udzielania oraz
sposobu rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Kozy.

Nagrody sportowe
Gminy Kozy za 2017 rok

Sportowcy wyróżnieni za wybitne
osiągnięcia w minionym roku
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Karta Dużej Rodziny - elektroniczna/mobilna
c) Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub
Apple Store na swój telefon.
d) Aplikacja poprowadzi wnioskodawcę
automatycznie do uruchomienia mKDR
w swoim telefonie.
Posiadacz tradycyjnej Karty Dużej Rodziny,
który chce wnioskować o elektroniczną kartę musi wypełnić wniosek oraz załącznik
ZKDR-04. Należy podać w nim numer telefonu komórkowego i adres e-mail członka
rodziny, dla którego ma być wyrobiona elektroniczna forma karty, a także należy wskazać,
kto będzie mógł wyświetlać kartę tej osoby (czy
tylko ta osoba, czy również rodzice).
Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej
Rodziny w formie elektronicznej dla członka
rodziny np. dziecka, który nie posiada telefonu
oraz adresu poczty elektronicznej, może podać

numer telefonu i adres e-mail innego członka
rodziny, np. rodzica.
Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej GOPS Kozy
www.gops.kozy.pl oraz www.rodzina.gov.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach wydaje druki i przyjmuje wnioski o Kartę
Dużej Rodziny w swojej siedzibie przy ul. Szkolnej 1, w pokoju nr 21, we wtorki w godz. 15.00
-17.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 7.0010.00. W przypadku pytań i wątpliwości przed
złożeniem wniosku o Kartę Dużej Rodziny
drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu
Informacyjno – Usługowego Emp@tia prosimy
skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach pod nr telefonu
33 8175827 w. 21
w ww. godzinach.
(GOPS)

Wniosek na Kartę Dużej Rodziny złożyć można
w siedzibie GOPS przy ulicy Szkolnej 1

foto: MS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż od 1 stycznia 2018 r. oprócz
karty w tradycyjnej formie (plastikowej) członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymywać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne np. telefon komórkowy czy tablet.
Osoby, które uzyskały kartę w wersji tradycyjnej przed 31.12.2017 r. mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej, jeżeli złożą
wniosek do 31.12.2019 r.
Osoby wnioskujące po raz pierwszy o obie formy karty (tradycyjną i mobilną) od 2018 roku
uzyskają ją również nieodpłatnie. Jeżeli natomiast złożą wniosek o jedną formę karty, która
jest bezpłatna, a w późniejszym terminie będą
wnioskować o drugą formę będzie wiązało się
to z poniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za
każdą kartę.
Jak uzyskać mobilną Kartę Dużej Rodziny?
a) Należy złożyć wniosek on-line na
https://empatia.mpips.gov.pl/
lub
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach.
b) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na
adres e-mail, który został wskazany przez
wnioskodawcę zostanie przesłany numer
karty. Na podany numer telefonu zostanie
przesłany SMS z jednorazowym hasłem
do zalogowania się w aplikacji.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
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prawę jakości życia seniorów. Osoby starsze
mają szansę na przebywanie w grupie, uczą się
zagospodarowywać nadmiar czasu wolnego,
poznają nowe technologie i sposoby komunikowania się, dbają o sprawność fizyczną, a także
realizują własne zainteresowania. Ważną rolą
działalności UTW będzie integracja międzypokoleniowa oparta na inicjowaniu współpracy w szczególności ze szkołami wyższymi oraz
placówkami edukacyjnymi funkcjonującymi
na terenie gminy. Zapraszamy! Kontakt e-mail:
utw@kozy.pl			
(mf)

W zajęciach udział wziąć mogą emeryci, renciści
oraz osoby pracujące
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foto: arch. UG

Z inicjatywy Wójta Gminy Kozy Krzysztofa
Fiałkowskiego, Przewodniczącej Rady Gminy
Kozy Bożeny Sadlik we współpracy z Dyrektorem Domu Kultury w Kozach kilka miesięcy temu rozpoczęły się prace zmierzające do
powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w naszej gminie. Wstępna organizacja dobiega
końca. Z wielką przyjemnością możemy
zaprosić na uroczystość otwarcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbędzie
się 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w sali Domu Kultury w Kozach.
Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie kwietnia br. i zakończą w czerwcu. Zapraszamy emerytów, rencistów oraz osoby pracujące. Zaplanowane zostały różnorodne formy: wykłady,
zajęcia z historii, podstawy obsługi komputera,
nordic walking, aerobik, wycieczki autokarowe
i inne. W roku akademickim 2018/2019 planowane jest rozszerzenie propozycji zajęć
o nowe formy (m. in. nauka języków obcych,
zajęcia artystyczne).
Uniwersytet Trzeciego Wieku daje możliwość
zdobywania wiedzy, wdrażanie programu
kształcenia ustawicznego oraz wpływa na po-

Kompostowniki
dla mieszkańców
Urząd Gminy Kozy informuje, że w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców,
w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami biodegradowalnymi, w tym odpadami zielonymi powstającymi na terenie
nieruchomości, planuje się w najbliższym
czasie przyjęcie programu użyczania kompostowników na terenie Gminy Kozy.
Użyczanie kompostowników będzie skierowane dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie naszej
gminy. W ramach akcji, w tym roku planuje
się zakup i bezpłatne przekazanie mieszkańcom ok. 250 sztuk kompostowników.
Szczegóły dotyczące programu oraz wniosek o użyczenie kompostownika dostępne
będą na stronie internetowej Urzędu, w zakładce „Gospodarka i środowisko”. Wniosek można będzie też pobrać w Urzędzie
Gminy Kozy, pokój nr 2, tel. 33 829 86 68.
(UG)

Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

rozmowa

oraz ich zabezpieczenie do czasu zbiórki. Należy pamiętać, że azbest ze względu na swoje
właściwości należy do substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia
ludzkiego, dlatego jego demontażem mogą zajmować się wyłącznie wyspecjalizowane firmy,
posiadające stosowne zezwolenia.
Mieszkańcy powinni wiedzieć, że ogólnopolski
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu zakłada likwidację wyrobów azbestowych do roku
2032. Obowiązek usunięcia wyrobów spoczywa na właścicielu nieruchomości, na której zlokalizowane są wyroby azbestowe.
W Kozach zamontowano sensory pomiaru jakości powietrza, czemu one służą?
Czujniki monitorują pomiary stężenia pyłów
zawieszonych PM2,5 i PM10, wilgotność
powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę. Miejsca montażu sensorów dobrano w taki sposób, aby mieszkańcy z różnych
rejonów mogli sprawdzić zanieczyszczenie
powietrza w ich okolicy. Znajdują się na Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach
od ul. Cmentarnej, przy ul. Podgórskiej oraz
w Małych Kozach – przy ul. Cedrowej. Odczyty z sensorów są dostępne na stronie internetowej www.kozy.pl., na której wyświetlana jest
również informacja, czy dane stężenia zanieczyszczeń są bezpieczne dla zdrowia. Pomiary
jakości powietrza można zainstalować w telefonach komórkowych pobierając aplikację ze
strony internetowej Airly. Dzięki zaawansowanym informacjom na temat jakości powietrza
każdy z nas może świadomie podejmować
decyzje dotyczące przebywania w miejscach,
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w których nasycenie substancji szkodliwych
może być wysokie. Smog jest szkodliwy dla
zdrowia, tym bardziej niebezpieczny, że niewidzialny. Zainstalowane w Kozach sensory są
jednym z narządzi walki ze smogiem.
Mieszkańcy ciągle oczekują instalacji nowych punktów świetlnych, czy w tym roku
gmina zamierza doświetlać ulice?
Owszem, w tym roku będziemy kontynuować
budowę oświetlenia. W pierwszej kolejności
dodatkowe oświetlenie zyskają mieszkańcy
ulic: Błękitnej, Spółdzielczej, Przemysłowej,
Karpackiej, Winorośli, Złotej oraz Jaśminowej. W sumie zabudowane zostaną 22 sztuki
opraw LED oraz 6 sztuk opraw sodowych. Dla
wszystkich tych lokalizacji sporządzona będzie
dokumentacja projektowa. Proces doświetlenia zakończymy końcem października.
Dziękuję za rozmowę.

Obiekt mostowy w ciągu górnego odcinka ulicy Beskidziej zostanie w tym roku gruntownie przebudowany

Koziańskie Wiadomości

foto: MS

Wkrótce czekają mieszkańców ulicy Beskidzkiej duże utrudnienie komunikacyjne związane z przebudową mostu.
Tak, w II i III kwartale tego roku planujemy
wykonanie kompleksowej przebudowy mostu
zlokalizowanego w górnym odcinku ul. Beskidzkiej w rejonie budynków 77 i 122. Jest
to kolejny etap rozpoczętej w 2016 roku kompleksowej przebudowy tej ulicy. Do tej pory
przebudowaliśmy już ponad kilometr drogi
i dwa obiekty mostowe. Planowana w tym roku
inwestycja obejmie wykonanie nowego mostu
w formie żelbetowego przepustu ramowego,
umocnienie koryta potoku po obu jego stronach, przebudowę kolidujących odcinków sieci uzbrojenia technicznego wraz z odcinkiem
kanalizacji deszczowej, przebudowę fragmentu
drogi w obrębie obiektu mostowego. W związku z tym, że dotyczy ona koryta potoku, na
terminowe zakończenie inwestycji mogą mieć
wpływ warunki atmosferyczne, np. długotrwałe i duże opady deszczu.
Wykonanie tego zadania będzie wiązało się
z utrudnieniami komunikacyjnymi dla mieszkańców tamtego rejonu, których będziemy
prosić o cierpliwość i wyrozumiałość.
Ze względu na zagospodarowanie obszaru
Górnej Wsi, nie ma możliwości wytyczenia
objazdów zapewniających dojazd do terenów
zlokalizowanych powyżej mostu. Dlatego przebudowywany obiekt nie zostanie całkowicie
zamknięty, a przejazd przez most będzie odbywał się przemiennie jednym pasem. To rozwiązanie utrudni ruch i może czasowo wykluczyć
przejazd samochodów ciężarowych.
Zakończenie przebudowy mostu pozwoli
w przyszłości na realizację przebudowy górnego odcinka ulicy Beskidzkiej.
Co roku gmina organizuje zbiórkę wyrobów zawierających szkodliwy azbest. Czy
w tym roku też jest ona planowana?
Tak, w tegorocznym budżecie gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 24 000 zł. Przypomnę,
że już od 14 lat organizujemy takie zbiórki. Do
tej pory z naszego terenu zebrano prawie 620
ton odpadów azbestowych na łączną kwotę ponad 230 tys. zł. W ubiegłym roku z terenu Kóz
zebrano blisko 75 ton wyrobów azbestowych
z 35 nieruchomości na kwotę ponad 23 tys. zł.
Aby skorzystać z gminnego wywozu szkodliwych odpadów należy złożyć w Urzędzie Gminy stosowny wniosek, który można pobrać ze
strony internetowej lub bezpośrednio w Urzędzie. Do właściciela nieruchomości należy organizacja demontażu wyrobów azbestowych

foto: UG

					Pytania do wójta

Rekrutacja w przedszkolu zakończona

Zapisy do Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach trwały trzy tygodnie od 1 do
23 lutego 2018 r. W tym okresie wpłynęło ogółem 214 nowych wniosków, deklaracje kontynuacji uczestnictwa złożyło 275 osób, co ogółem daje 489 wniosków do rozpatrzenia.
Wśród złożonych wniosków 8 wpłynęło od rodziców dzieci spoza Gminy Kozy i 23 dotyczyły dzieci, które nie osiągnęły wieku gwarantującego przyjęcie do przedszkola, czyli
2,5-latki. Miejsc w obu budynkach przedszkola jest 375, dlatego będzie potrzeba stworzenia w szkołach podstawowych oddziałów zerowych funkcjonujących w tych samych godzinach, co oddziały przedszkolne.
(UG)

foto: MN

edukacja

Część dzieci w nowym roku szkolnym na zajęcia
uczęszczać będzie do budowanego Przedszkola
Publicznego przy ulicy Akacjowej

Międzynarodowa wystawa

Sala ciszy dla uczniów

Tuż przed feriami, na parterze SP 2, przygotowano ciekawą wystawę, będącą podsumowaniem innowacji pedagogicznej „Świat
dzieci w książkach Astrid Lindgren” – projekt eTwinning.
Przedsięwzięcie miało na celu zainteresowanie dzieci książkami
Astrid Lindgren. Razem ze swoimi rówieśnikami z Włoch, Islandii
i Bułgarii, dzieci z klasy III b wykonywały lapbooki i zakładki do
wybranych książek popularnej szwedzkiej pisarki. Pisały recenzje jej książek i tworzyły portrety bohaterów powieści. Powstały
ciekawe prezentacje, filmiki, zdjęcia, które szkoły partnerskie zamieszczały na platformie eTwinning. W Polsce najbardziej popularną książką A.Lindgren są „Dzieci z Bullerbyn”, a w krajach europejskich, biorących udział w projekcie – „Pippi Pończoszanka”.
Wystawa składała się ze zdjęć, związanych z działaniami naszych
trzecioklasistów oraz uczniów z Islandii, Włoch i Bułgarii. Można było oglądać zakładki, lapbooki, a także podziwiać galerię prac
plastycznych uczniów III b. Więcej o projekcie eTwinning można
się dowiedzieć odwiedzając Blog III B. Zamieszczona jest również
prezentacja multimedialna z wystawy. 		
(SP2)

Od września 2017 roku działa w naszej szkole Sala Ciszy. Jej
utworzenie było jednym z celów realizowanego w naszej placówce programu walki z hałasem i jego negatywnymi skutkami: „Cicho, ciszej. O, już lepiej”. Nie każdy czuje się jak ryba w wodzie
w gwarnym, jak targowisko, szkolnym korytarzu. Mając to na
uwadze, stworzyliśmy salę, w której uczniowie gorzej tolerujący
hałas i zgiełk mogą spokojnie spędzić przerwę. Sala ma wyciszone drzwi, obowiązuje w niej zasada komunikacji szeptem, dzięki
temu jest miejscem, w którym uczniowie mogą w czasie przerwy
wypocząć, wyciszyć się, poczytać dostępne czasopisma, bądź własną lekturę, skupić się przed nadchodzącym sprawdzianem. Grupa stałych bywalców pokazuje, że był to trafiony pomysł.
(SP2)

Zimowanki
Większość uczniów nie mogła doczekać się ferii zimowych – wolnych dni, dłuższego spania, leniuchowania. My – czyli zuchy z „Wesołej Gromady”– mogliśmy w tym czasie
uczęszczać na zbiórki codzieeeeennie! Mowa o naszych ulubionych „Zimowankach”, podczas których świetnie się bawimy, wykonujemy ciekawe zadania, a przede wszystkim zdobywamy nowe sprawności zespołowe i indywidualne (np. piosenkarza, saneczkarza, łyżwiarza itp.) W tym roku w pierwszym tygodniu staliśmy się przyjaciółmi Kubusia Puchatka.
Poznawaliśmy przyjaźń podczas wspólnych zabaw, zawodów, zadań oraz wyjazdu do kina
na film „Gnomy rozrabiają”. Był to owocnie spędzony czas i już czekamy na kolejne ferie.
(Druhny i zuchy)

Zimowa,
wyjątkowa
sceneria

Blisko 50-osobowa grupa uczniów ze szkolnego Koła PTTK przy SP1, rodziców i nauczycieli, wędrowała 17 lutego po Beskidzie
Żywieckim. Tym razem celem była Wielka
Racza (1236 m n.p.m.). Nie zabrakło śniegu, zadowolenia ze zjazdów na jabłuszkach,
zabaw w białym puchu, lepienia bałwanów
i bitwy na śnieżki. Piękny, zimowy dzień
sprawił, że wędrówka na szczyt była prawdziwą przyjemnością, zaś rozległa panorama z Małą Fatrą, Beskidem Żywieckim i odległymi Tatrami cieszyła oczy.

foto: arch. SP1

(SP 1)
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Fotografia – ta sama, a jednak inna
Zdjęcia przypięte klamerką do sznurka
w specjalnej ciemni – to końcowa część
przygotowania fotografii dla klienta, którą
niegdyś regularnie praktykowano w zakładach fotograficznych. Obecnie scena znana młodzieży z dawnych filmów. – Postęp
technologiczny szczególnie zauważalny jest
w tej branży – zauważa Janusz Witkowski,
właściciel Zakładu Fotograficznego w Kozach, istniejącego od 1953 r. przy ulicy Kościelnej (do 1983 r. w innym budynku).
Dziś zdjęcie zrobić może każdy, niepotrzebny jest specjalny sprzęt, aparaty mają
wszystkie nowe smartfony.
A niegdyś… – Profesjonalne fotografowanie wymagało sporej wiedzy i umiejętności
– przyznaje nasz rozmówca. Te powstawały w cyklu kilkudziesięciu godzin. Charakterystyczny „pstryk” w momencie wykonania
zdjęcia był dopiero pierwszym krokiem do
przygotowania kadru. Naświetlanie kliszy
w ciemni, płukanie, suszenie, następnie powtórzenie procesu z przygotowanym zdjęciem. Osobne pomieszczenia były do zdjęć
czarno-białych i kolorowych. – To kwestia
użycia odpowiedniej chemii. Fotografie
kolorowe wymagały też większego nakładu
pracy, poddawane były wybielaniu – tłumaczy Janusz Witkowski.
Używano innego sprzętu, w tym urządzeń
przygotowywanych rzemieślniczo. W zakładzie do dziś zobaczyć można dawne aparaty – m.in. przedwojenny sprzęt do zdjęć
studyjnych i plenerowych z charakterystycznymi mieszkami – wykorzystywany
w zakładzie do 1983 roku – oraz rodzinną
pamiątkę aparat Globica. Efektownie prezentuje się też specjalny powiększalnik
– służył do przenoszenia zdjęć ze szklanej
kliszy na papier. Z pierwszym z nich związana jest ciekawa historia. Dziadek naszego
rozmówcy w okresie II wojny światowej pomagał uciekinierom z niemieckiego obozu
Auschwitz-Birkenau, pod osłoną nocy wykonując zdjęcia do nowych, fałszowanych
dokumentów.
Ciekawostka:
Dawny zakład fotograficzny to poczekalnia dla klientów, studio do robienia zdjęć, pracownia do wykończania
i obcinania zdjęć, ciemnia sucha (w niej
zakładano błony), ciemnia mokra (wywoływano w niej czarno-białe zdjęcia),
ciemnia mokra-kolorowa do zdjęć kolorowych.

Nie tylko jednak dziadek Pana Janusza zajmował się zawodowo tą tematyką. To rodzinny fach. – Zakład w Kozach tworzyła
mama Kazimiera, fotografią zajmowali się
obaj dziadkowie, cztery ciotki, trzech wujków i kuzynów. Klienci korzystali z usług
w Brzeszczach, Kozach, Kętach, Oświęcimiu, Wałbrzychu i Warszawie – opowiada
fotograf. W pracy wykorzystywano najczęściej aparaty dużego formatu, średnioformatowe i małoobrazkowe. W latach 70tych pojawiły się Polaroidy, 20 lat później
w Kozach wykorzystywano nowoczesny na
tamte czasy Polaroid do natychmiastowych
zdjęć legitymacyjnych.
Dziś dawne rozwiązania wyparła nowoczesna technologia. – Wszystkie aparaty, których używamy to lustrzanki. Korzystamy na
co dzień z 6 urządzeń, mamy do dyspozycji
komputery, programy graficzne i drukarki
do zdjęć, m.in. dokumentowych – mówi Janusz Witkowski. Zakład specjalizuje się też
w relacjonowaniu przyjęć weselnych, komunijnych, imprez okolicznościowych. Przygotowywane
są sesje zdjęciowe plenerowe i studyjne. I choć cyfryzacja postępuje,
ciekawić może fakt wzrastającej
liczby klientów wywołujących
swoje kadry. – Wiele osób docenia dawne rozwiązania. Rodzinne
albumy pozostaną na lata. Nośniki
pamięci mogą się uszkodzić, zgubić. Jeśli mamy na przykład sporo
migawek z różnych
wydarzeń, wybierzmy
20 z nich i wywołajmy.
Wydrukowane
fotografie
zapewne
trafią w ręce naszych
wnuków, te w wersji
cyfrowej niekoniecznie. A czasem miło powspominać – uśmiecha się kozianin.

Przedwojenny,
rzemieślniczo wy
konany aparat
fotograficzny

grafów nazywany był
Aparat Globica przez foto
ń fotograficznych
dze
urzą
ód
„mercedesem” wśr

(Mateusz Stwora)

Zakład Fotograficzny w Kozach mieści się przy
skrzyżowaniu ulic:
Dworcowej, Kościelnej, Młyńskiej i Nadbrzeżnej

Słowniczek fotografa:
Mieszki – charakterystyczna harmonijka w aparatach starego typu
Kaseta – miejsce do umieszczania kliszy (światła czułego)
Błona fotograficzna – odpowiednik dzisiejszej matrycy
Koreks – światłoszczelne naczynie do ręcznego wywoływania kliszy małoobrazkowych
Kuweta – prostokątne naczynie do wywoływania lub płukania zdjęć za pomocą szczypczyków
9
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Biegaczy w Centrum Sportowo-Widowiskowym przywitali wójt
Krzysztof Fiałkowski, przewodnicząca Rady Gminy Bożena Sadlik
oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Bogdan Sitarz

Zawodnicy odnajdując na trasie kolejne punkty
kontrolne zaznaczali zdobytą stację na specjalnie
przygotowanych kartach

Start i meta międzynarodowych biegów na orientację zlokalizowana była w holu hali

Kilka stacji zlokalizowano w pobliżu boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 2

Organizatorzy przewidzieli cztery kategorie, zawodnicy rywalizowali
na trasach o długości 3, 2, 1,5 i 1 km. Najkrótsza z nich przygotowana
została dla rodzin, na trasie nie zabrakło więc najmłodszych
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Wyniki zliczane były systemem elektronicznym, ale ich prezentacja w hali przygotowana została tradycyjnym sposobem – karteczki z wynikami sukcesywnie pojawiały się na sznurkach

Rywalizacja trwała przez kilka godzin. Zawodnicy na trasę wyruszali
co 60 sekund. Dla wszystkich organizatorzy przygotowali gorące napoje
i poczęstunek

By odnaleźć punkty zlokalizowane w poszczególnych częściach naszej miejscowości, m.in. na terenie Centrum Sportowo-Widowiskowego, skateparku czy
LKS Orzeł Kozy, zawodnicy korzystali ze specjalnie opracowanych map

Biegi na orientację to dyscyplina sportowa, w której zawodnik posługując się
mapą i kompasem, ma w jak najkrótszym czasie pokonać wytyczoną trasę
zdobywając punkty kontrole. Wielu zawodników traktuje biegi rekreacyjne.
Niektórzy, nie zwracając uwagi na czas,
pokonują trasę spacerem, zdobywając
kolejne stacje i podziwiając okoliczne
widoki

Kilka punktów kontrolnych zlokalizowano w parku dworskim, m.in. pod Platanem
Autor zdjęć: Mateusz Stwora

foto: MS

sport

Zimowy turniej

Aż cztery koziańskie drużyny
uczestniczyły w zimowej odsłonie cyklu „Cztery Pory Roku”,
stawką której jest Puchar Wójta Gminy Kozy. Ponownie
w turniejowe szranki stanęli
w tych rozgrywkach zawodnicy
z roczników 2005 i młodszych
z trzech klubów. Po dwie drużyny wystawiły koziańskie UKS
i LKS Orzeł, jedną natomiast
Rywalizacja z udziałem dwóch koziańskich zespołów – bezkonkurencyjny podczas jeLKS Orzeł Kozy i UKS Kozy
siennych zmagań LKS Pasjonat
Dankowice. I tym razem zespół
przyjezdny nie miał sobie równych, wygrywając wszystkie mecze i tracąc zaledwie bramkę.
Dankowickie barwy przywdziewał najskuteczniejszy strzelec Jakub Markiel, nagrodę indywidualną dla najlepszego bramkarza
otrzymał z kolei Michał Sury ze
sklasyfikowanego na 2. miejscu
zespołu UKS I. Przyznano poWójt Krzysztof Fiałkowski przywitał zawodników przed nadto indywidualne wyróżnienia
rozpoczęciem zmagań, życząc im owocnej rywalizacji
w poszczególnych drużynach,
które otrzymali: Piotr Kołodziej-

czyk (UKS I Kozy), Szymon Jędrzejas (UKS II
Kozy), Bartek Polakowski (LKS Orzeł I Kozy),
Bartek Dudzik (LKS Orzeł II Kozy) i Jakub Kęska (Pasjonat Dankowice).
W rozgrywkach po dwóch turniejach cyklu
„Cztery Pory Roku” prowadzi z kompletem
24 punktów zespół z Dankowic. Drużyny UKS
zgromadziły odpowiednio 18 i 12 „oczek”. (R)
Wyniki turnieju:
UKS I Kozy – UKS II Kozy

3:0

LKS Orzeł I Kozy – LKS Orzeł II Kozy

6:0

UKS I Kozy – LKS Pasjonat Dankowice

1:3

UKS II Kozy – LKS Orzeł I Kozy

4:0

LKS Orzeł II Kozy – LKS Pasjonat Dankowice

0:16

UKS I Kozy – LKS Orzeł I Kozy

6:1

UKS II Kozy – LKS Orzeł II Kozy

9:0

LKS Pasjonat Dankowice – LKS Orzeł I Kozy

8:0

UKS I Kozy – LKS Orzeł II Kozy

9:0

UKS II Kozy – LKS Pasjonat Dankowice

0:6

Tabela zimowego turnieju:
1. LKS Pasjonat Dankowice
2. UKS I Kozy
3. UKS II Kozy
4. LKS Orzeł I Kozy
5. LKS Orzeł II Kozy

– 12 pkt.
– 9 pkt.
– 6 pkt.
– 3 pkt.
– 0 pkt.

Piłkarskie skrzaty
w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach.
Trzy ekipy z Kóz – w barwach klubów UKS
i LKS Orzeł, a także podopieczni szkółek piłkarskich z Dankowic i Andrychowa, rywalizowały
w turnieju przeprowadzonym
systemem „każdy z każdym”.
Najlepiej poradziły sobie skrzaty
AP Progres Andrychów, które
wygrały pewnie wszystkie mecze.
Na podium stanęły również drużyny UKS I Kozy i SADI Soccer
School, ponosząc odpowiednio
jedną i dwie porażki w konfrontacjach z rówieśnikami.
W turnieju w hali CSW uczestniczyło aż 70 młodych adeptów
piłki nożnej. Żywiołowy doping
zapewnili kibice, a rodzice zawodników UKS Kozy przygotowali dla wszystkich poczęstunek
oraz napoje. Ideą turnieju było propagowanie prawidłowych wzorców rozwoju fizycznego wśród
Pięć zespołów skrzatów stoczyło zacięte potyczki turnie- najmłodszych. I choć prowadzona
była tabela rozgrywek, to wyniki
jowe w hali CSW

foto: MS

Kolejny turniej przeznaczony dla adeptów piłki
nożnej, tym razem z roczników 2011 i młodszych, odbył się w ostatnią niedzielę lutego
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nie miały w tym przypadku najistotniejszego
znaczenia. 		
(RED)
Wyniki:
UKS II Kozy – AP Progres Andrychów
(gol: Koczur)

1:3

LKS Orzeł Kozy – SADI Soccer School

0:3

AP Progres Andrychów – LKS Orzeł Kozy

7:0

UKS I Kozy – UKS II Kozy
(gole: Kosmaty – 2, Kipping)

3:0

LKS Orzeł Kozy – UKS I Kozy
(gole: Kosmaty – 2, Fedorowicz, Rozmus)

0:4

SADI Soccer School – AP Progres Andrychów

0:3

UKS I Kozy – SADI Soccer School
(gole: Kosmaty – 2, Sołczykiewicz)

3:1

UKS II Kozy – LKS Orzeł Kozy
(gole: Koczur – 3, Misiarz, Malarz, Nycz)

6:0

SADI Soccer School – UKS II Kozy

3:0

AP Progres Andrychów – UKS I Kozy
(gol: Kosmaty)

4:1

Tabela:
1. AP Progres Andrychów – 12 pkt., bramki 17:2
2. UKS I Kozy
   – 9 pkt., 11:5
3. SADI Soccer School    – 6 pkt., 7:6
4. UKS II Kozy
   – 3 pkt., 7:9
5. LKS Orzeł Kozy
   – 0 pkt., 0:20

sport

Pierwsza edycja Memoriału
Ponad pół setki tenisistów stołowych uczciło
pamięć działacza LKS Orzeł Stanisława Jarosza,
tłumnie przybywając na zawody memoriałowe.

Rywalizację I Memoriału im. Stanisława Jarosza w tenisie stołowym przeprowadzono w różnych kategoriach wiekowych. 51 zawodników

uhonorowało w ten sposób pamięć wieloletniego działacza tenisa stołowego, zawodnika
LKS Orzeł Kozy, sędziego i trenera. Czołowe
miejsca w poszczególnych grupach zajęli:
Amatorzy do lat 12:
1. Jarosław Pakuła
2. Krzysztof Kurtycz
3. Dawid Tomsia

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

Amatorzy do lat 18:
1. Jakub Pakuła
2. Jakub Zawada
3. Szymon Machelski

Premierowa edycja Memoriału im. Stanisława Jarosza przyciągnęła do Kóz spore grono
pingpongistów

Turniejowo przed świętami
Atrakcyjnie pod względem sportowym zapowiada się okres przedświąteczny w Kozach.
W niedzielę, 25 marca, w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego ponownie zagoszczą
specjaliści od gry w tenisa stołowego. Na ten
dzień zaplanowano drugą odsłonę tegorocznych zmagań w ramach Grand Prix Kóz „Złota Koza 2018”. To propozycja przeznaczona
dla wszystkich miłośników tej popularnej
w regionie dyscyplinie sportu. Prócz turnieju
dla młodych pingpongistów oraz w kategorii

open przewidziano również osobne klasyfikacje dla weteranów. Punkty zdobyte będą doliczone do zawodów, jakie przeprowadzono
w styczniu, ich stawka zatem jest niebagatelna.
Dzień później, o ile aura w tym nie przeszkodzi, na boisku zewnętrznym przy CSW rozegrany zostanie wiosenny turniej z cyklu „Cztery Pory Roku” o Puchar Wójta Gminy Kozy.
Stawka zespołów uczestniczących, zwłaszcza
w perspektywie kilku derbowych spotkań,
gwarantuje nie lada emocje.

Seniorzy do lat 39:
1. Krystian Prochot
2. Michał Mrowca
3. Paweł Suchodolski
Weterani 40-59 lat:
1. Piotr Puda
2. Robert Waluś
3. Marek Cieślar
Weterani 60+:
1. Henryk Pietrzak
2. Jerzy Tokarski
3. Roman Pawłowski
Seniorzy open:
1. Michał Mrowca
2. Adam Roszkowski
3. Krystian Prochot

(M)

(RA)

wyprzedzając na podium klubowego kolegę
Macieja Honkisza. W czołowej „10” na

miejscu 7. znalazł się również Szymon Polakowski. 			
(R)

Pod tytułową nazwą 17 i 18 lutego odbył się
w Domu Kultury turniej szachowy, w którym udział wzięło 72 zawodników, w tym
19 podopiecznych LKS Orzeł Kozy.
W grupie A najlepiej z koziańskich zawodników spisał się Stanisław Falfus, który uplasował się na 2. miejscu w klasyfikacji juniorów
do lat 18. Turniej do udanych zaliczyli ponadto Karolina Handzlik i Mikołaj Wiktor,
spełniający normy odpowiednio na IV i V kategorię szachową. Dobrze zaprezentowali się
także Maksymilian Pierniak (4.), Igor Mrozek
(6.) oraz Kacper Wojtusiak (7.), którym do
uzyskania wyższej kategorii zabrakło niewiele.
W grupie B efektywnie swoje partie rozegrał finalista mistrzostw Polski Tomasz
Makuch, któremu do normy na II kategorię
zabrakło ledwie 0,5 punktu. Jednocześnie
zajął on 2. lokatę wśród juniorów do 18 lat,

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

Szachy z Orłem

Młodzi szachiści Orła w towarzystwie trenera sekcji szachowej Michała Paździory oraz prezesa klubu Mariusza Polakowskiego
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Komunikat

„Gotowce” i opracowania
Zaroiło się ostatnio w Internecie od reklam,
które „uderzają” nas obrazem do tego stopnia,
że nie sposób oderwać oczu. Zazwyczaj jest to
zdjęcie atrakcyjnej kobiety w krótkiej sukience,
młodej pogrążonej we śnie osoby w wirtualnych goglach na twarzy, albo zbliżenie owocu
lub ziarna o tajemniczej teksturze. W pierwszym wypadku, napis pod zdjęciem zachęca do
odwiedzenia portalu randkowego, w drugim
do błyskawicznej nauki języka, w trzecim – do
kolejnego „przełomowego” produktu, dzięki
któremu bez wysiłku fizycznego i kulinarnych
ograniczeń zrzucimy kilogramy. Wszystkie te
przypadki mają coś wspólnego. Mianowicie,
osiągnięcie celu, czy to w miłości, czy w nauce,
czy w fizycznym samodoskonaleniu, przy zerowym wysiłku z naszej strony. Nic więc dziwnego,
że bombardowana takim przekazem młodzież
– przy jednoczesnym pozorze wiecznego dobrobytu, jaki daje dość wygodne współczesne
życie – przygotowana jest na to, aby całe życie
dostawać tak zwane „gotowce”. Tak więc, od
porządnie ugotowanego posiłku lepiej jest zjeść
„fast-fooda”, od zwykłych produktów lepsze są te
„instant”, od przeczytania szkolnej lektury lepiej
jest sięgnąć po streszczenie z opracowaniem, od
spaceru lepszy jest autobus i tak dalej. Problem
robi się poważniejszy, gdy chodzi o te najbardziej
istotne rzeczy, czyli po pierwsze o zdrowie, po
drugie o związki, a po trzecie o rozwijanie swoich
perspektyw i umiejętności. Prawda jest taka, że

nie istnieje ani jeden gotowy produkt, który spali
tkankę tłuszczową, jeśli jego zastosowanie nie jest
poparte długotrwałą zdrową dietą i regularnym
wysiłkiem fizycznym. Nie istnieje opracowanie,
które pomoże zrozumieć utrwalone w literaturze i sztuce głębokie procesy dziejowe i kulturowe. Nie istnieje wirtualny kurs języka, który da
nam lepsze efekty, niż wielogodzinne ślęczenie
nas książką, powtarzanie słownictwa i ćwiczenie
gramatyki. I, nade wszystko, nie istnieje idealny
partner, czy partnerka, którego (bądź którą) niczym „gotowca” na męża lub na żonę podsunie
życie lub, tym bardziej, Internet. Tym, co można
łatwo zauważyć wszędzie wokół jest fakt, że młodzi ludzie w naszych czasach łatwo się rozstają.
Związki rozpadają się, bo brakuje wytrwałości,
aby o nie walczyć i, przede wszystkim, aby zmieniać się nawzajem na lepsze, dopasowywać do
siebie, naprawiać błędy i rozwiązywać problemy.
Jeśli więc ten, albo tamta, nie jest dobrym „gotowcem”, to delikwenta, bądź też delikwentkę,
„wyrzuca się” niczym złe opracowanie albo wadliwy produkt. Pamiętajmy więc, że nie jesteśmy
opracowaniem, ani produktem nowoczesnego
świata, tylko ukorzenionymi w naszej kulturze,
historii i codziennym życiu istotami ludzkimi
o ogromnych możliwościach, zarówno jeśli chodzi o rozwój naszego ducha, umysłu, jak i ciała.
Nadchodząca wielkimi krokami wiosna oraz lato
to zaś najlepsze okresy, aby zadbać o wszystkie te
(Aleksandra Radlak)
aspekty.		

W związku z wprowadzeniem przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji
ujednoliconych zasad w zakresie dostępności policjantów pełniących służbę
w posterunkach policji informujemy, że
począwszy od 5 marca br.:
• w każdy poniedziałek w godzinach
10.00 – 14.00 służbę pełni kierownik Posterunku Policji w Kozach
• w każdy piątek, w czasie funkcjonowania targu, służbę pełnią dzielnicowi i kierownik Posterunku

Zaproszenie
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza
mieszkańców 19 kwietnia (czwartek)
o godz. 17.00 do sali koncertowej Pałacu Czeczów na spotkanie
poświęcone sztuce
kochania. Prelegent
dr Marcin Skorek.
Wstęp wolny.

Angielski dla wszystkich
Choć w gramatyce języka angielskiego istnieje wiele czasów, to większość
z nich odpowiada temu, co w języku polskim uznaje się za pomniejsze konstrukcje gramatyczne. Takim czasem jest na
przykład Present Perfect, czyli czas teraźniejszy dokonany, który w wielu sytuacjach odpowiada naszemu trybowi
dokonanemu.

do 1 i 2 osoby liczby pojedynczej oraz
do liczby mnogiej) bądź „has” (stosowany do 3 osoby liczby pojedynczej)
pełni jedynie funkcję gramatyczną i nie
tłumaczy się go na język polski. Trzeciej
formy czasownika trzeba zaś nauczyć się
na pamięć, podobnie jak w czasie przeszłym prostym konieczne jest zapamiętanie drugiej formy.

Zdanie w Present Perfect wygląda następująco:
osoba + have/has + III forma czasownika np.
I have eaten breakfast. – Zjadłem śniadanie.
You have passed the exam. – Zdałeś egzamin.
She has finished. – Ona skończyła.

Przykładowe czasowniki w trzech formach:
Być: be – was/were – been
Robić: do – did – done
Jeść: eat – ate – eaten
Pić: drink – drank – drunk
Iść: go – went – gone
Zabierać: take – took – taken
Uwaga! Niektóre czasowniki, np. pass
(zdawać) lub finisz (kończyć) należą

Na przykładzie tych prostych zdań, widzimy, że operator „have” (stosowany
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do grupy tzw. czasowników regularnych.
Nie posiadają one drugiej i trzeciej formy
– zamiast tego, dodajemy do nich koń(gbp)
cówkę „ed”.

bezpieczeństwo

Zadania priorytetowe
Od czerwca 2016 roku każdy dzielnicowy, na
podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, co
pół roku przygotowuje plan działania priorytetowego. Ma on na celu skuteczną reakcję wobec istotnego problemu, który zaistniał w przydzielonym rejonie służbowym.
Od 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku
dzielnicowi Kóz ujęli w swoich planach dwa
miejsca: ul. Panienki (rejon przystanków
autobusowych przy skrzyżowaniach z ulicą
Zdrojową oraz z ulicą Piaskową) oraz Park
Rekreacji „skatepark” (pomiędzy płytą targowiska a LKS Orzeł Kozy). W obu wymienionych lokacjach dochodzi do sytuacji łamania
przepisów obowiązującego prawa. Mieszkańcy Kóz zwracali również uwagę na postępowania osób, które swoim zachowaniem obniżają
pouczucie bezpieczeństwa we wskazanym
rejonie. Poniżej zamieszczamy opis części karnej wykroczeń, do których popełnienia może
dochodzić najczęściej.
art. 43¹.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. „Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14
ust. 1 i 2a–6 albo nabywa lub spożywa napoje
alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży,
albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione
przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.”
30 dni od ogłoszenia ustawy o zmianie wymienionego aktu prawnego, wejdzie w życie
bardzo istotna zmiana dotycząca m.in. art. 2a
o treści: „Zabrania się spożywania napojów
alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na
miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”.
art. 51. § 1 kodeksu wykroczeń. Kto krzykiem,
hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek
nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca
dopuszcza się go, będąc pod wpływem alko-

holu, środka odurzającego lub innej podobnie
działającej substancji lub środka, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 124. § 1 kodeksu wykroczeń. Kto cudzą
rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni
niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny.
Art. 140 kodeksu wykroczeń. Kto publicznie
dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
Art. 141 kodeksu wykroczeń. Kto w miejscu
publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności,
grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
Art. 143. § 1 kodeksu wykroczeń. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia
korzystanie z urządzeń przeznaczonych do
użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację
oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub
nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Policja kwalifkuje wymienione wykroczenia
jako szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa,
dlatego zwracamy szczególną uwagę na ich ujawnianie i właściwe reagowanie.
Należy przy tym zaznaczyć, że forma realizacji
działania priorytetowego nie polega wyłącznie
na osiąganiu z góry wyznaczonych efektów represyjnych, na przykład
w postaci ilości nałożonych mandatów karnych
lub skierowanych wniosków o ukaranie do Sądu.
Zdecydowanie ważniejsze jest ukształtowanie
prawidłowych postaw
społecznych i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Przykładowo:
celem
działania dzielnicowego
powinno być oddziaływanie na pijących
publicznie alkohol, aby
szanowali wspólną przestrzeń publiczną, w której funkcjonują. Zdecydowanie ważniejsze od
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zastosowania środka w postaci postępowania
mandatowego jest osiągnięcie właściwego celu
– skłonienie tych osób do trzeźwości lub do
spożywania alkoholu w innych, przyzwoitych
okolicznościach. Podobnie, tak zwany „policjant pierwszego kontaktu”, powienien uświadomiać potencjalnym sprawcom wandalizmu,
że przedmioty przeznaczone do publicznego
użytku stanowią wartość również dla nich.
(Sebastian Harężlak, Marek Pawiński)

Kozy w liczbach
od 1 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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

od 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku:
90 – zgłoszone i podjęte interwencje policyjne
21 – interwencje domowe
13 – zdarzenia w ruchu lądowym (13 kolizji)
3 – kradzieże, przywłaszczenia (1 kradzież
z włamanien)
5 – przestępstwa przeciwko osobie (groźby karalne, stalking, nękanie, znęcanie się)
2 – oszustwa
2 – Niebieskie Karty
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historia
Kozi Raj

„Bracia”Czeczowie
Jedna z ulic Bieżanowa, dzielnicy Krakowa, nosi
nazwę: Henryka i Karola Czeczów, mieszkańcy
nazywają ją potocznie ulicą: Braci Czeczów.
Henryk i Karol nie byli braćmi, a kuzynami.

Henryk Czecz de Lindenwald urodził się
14 grudnia 1917 roku w Kozach. Był młodszym synem Mariana i Marii Czeczów. Tuż
przed II wojną światową w Wojsku Polskim
osiągnął stopień podchorążego w 14 pułku
ułanów. Wojna przerwała jego studia na
Wydziale Leśnictwa
Politechniki Lwowskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej
służył w AK pod
pseudonimem „Lasek”. W 1944 roku
walczył w oddziałach
partyzanckich Armii
Krajowej, w lasach
Henryk Czecz (1917-1944)
rejonu Miechowa
i Pińczowa(tworzących tzw. Republikę Pińczowską). Za
życia został odznaczony Krzyżem Walecznych. 30 sierpnia
1944 roku będąc
w batalionie „Skała”
(pod dowództwem
cichociemnego
o tym samym pseudonimie), został wysłany konno wraz
z Oskarem RudzińTabliczka z nazwą ulicy „Henryka i Karola Czeczów”
skim na rozpoznanie

w Krakowie-Bieżanowie

Krzyżówka Koziańska
Litery ponumerowane z pól od 1 do 13 utworzą rozwiązanie.

Poziomo:

1/ placówka w pobliżu przedszkola Akademia Malucha
6/ piłkarze z Kóz
7/ drzemka poobiednia
8/ babie w jesieni
9/ Józef, były dyrektor szkoły, naczelnik gminy
10/ haracz
13/ święta księga islamu
14/ makutra
17/ przysiółek w sąsiedztwie Piecy
19/ w zegarku
20/ Augustyna, ksiądz, pracował w parafii w latach
1954-1958
21/ koń biały z domieszą włosów ciemnych
22/ Franciszek, długoletni dyrygent oriekstry dętej
w Kozach
Nr 3 - marzec 2018

Pionowo:

1/ długi przedsiębiorstwa
2/ zawód św. Józefa
3/ zawiera nikotynę
4/ milion bilionów
5/ nazwa głównego ronda w Kozach
10/ hebel
12/ Piotr, organista, następca Stanisława Braś
13/ Łowcy.B, trzykrotnie występowali w Kozach
15/ gromnica
16/ pracuje w kotłowni
18/ Pisarzówka w Kozach
Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub Urzędzie Gminy (sekretariat) do 30 marca br. podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy).
Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.
(Stanisław Laszczak)
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w okolicach wsi Zaryszyn. Żołnierzy wyjeżdżających z lasu, na otwartej polanie dosięgnęły
strzały karabinu maszynowego. W 1956 roku
staraniem brata Stanisława, zwłoki Henryka
odnaleziono, ekshumowano i przeniesiono do
rodzinnego grobowca w podziemiach kaplicy
na cmentarzu w Kozach.
Karol Czecz ps. „Baca” urodził się w 1924 roku
w Zaborzu koło Oświęcimia, był synem Jana
Czecza z Bieżanowa, brata Marii Czecz-Tarnowskiej. W czasie wojny walczył w oddziale
ZWZ-AK „Błyskawica”. W 1944 roku pełnił
funkcję dowódcy sekcji broni pancernej w czasie walk z Niemcami w lasach w okolicach Myślenic. Poległ 13 września 1944 roku w rejonie
Dobczyce – Wiśniowa-Mszana, w obronie
pacyfikowanych okolicznych wsi. Spoczywa
w zbiorowej mogile partyzanckiej przy trasie
Dobczyce-Wiśnicz.
Henryk i Karol Czeczowie z racji podobnych
losów wojennych i związków rodzinnych zostali patronami jednej z ulic w Bieżanowie.
Upamiętniono w ten sposób poległych w walce
z hitlerowcami dwóch żołnierzy AK jak i sam
ród Czeczów, związany bezpośrednio z Bieżanowem.
(Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano informacje zawarte
w: Zofia z Drohojowskich Romerowa „Dziennik 1939-1948”, Bielsko-Biała 2017; Tomasz
Lenczewski „Genealogie rodów utytułowanych. Tom I”, Warszawa 1995-1996; zbiory
Izby Historycznej.

wspomnienie

Pan Władysław Skoczylas – wspomnienie
za jego twórczość, z której zapewne korzystać
będziemy wszyscy przez długie lata – mówi
Krzysztof Fiałkowski, wójt Gminy Kozy.
Śp. Władysław Skoczylas współpracował często ze strażakami. – Pomimo dużej różnicy
wieku traktowałem Go jako najbliższego kolegę, a nawet przyjaciela. Tego zresztą sam sobie
życzył. Można było zawsze na Nim polegać
w wielu różnych sprawach – podkreśla Sławomir Kasperek, Komendant Gminny OSP.

– Szkoda, że ludzie odchodzą. Miałem przyjemność kilkukrotnie spotkać się z Panem Władysławem, który podkreślał swoje przywiązanie
do naszej miejscowości. Był bardzo zaangażowany, przygotowywał publikacje dotyczące
Kóz, spisywał historie. Musimy podziękować

– Pana Władysława poznałem równo dziesięć
lat temu – wspomina Bartłomiej Jurzak – przychodząc, z pewną nieśmiałością, na pierwsze
w moim życiu zebranie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz. Wtedy wiedziałem, że Pan Skoczylas jest autorem „Słownika
gwary używanej w Kozach”. Sięgałem po niego
często, jako student etnologii. Publikacja ta do
dziś jest dla mnie niewyczerpanym kompendium informacji o codziennym życiu kozian
przed laty. To właśnie w pojedynczych słowach, a także całych zwrotach, skrzętnie notowanych przez pana Władzia, zachowana została
ludowa codzienność, której próżno szukać dziś
w naszych domach.

Wywiad z Władysławem Skoczylasem do ubiegłorocznego, lipcowego wydania Koziańskich Wiadomości

Władysław Skoczylas przygotował trzy tomy
publikacji „Podbeskidzka Wieś Kozy”

W przygotowaniu słownika swój udział miał
Marek Małecki, dyrektor Domu Kultury
w Kozach. – Niektórzy naśmiewali się, że nie
rozumiem niektórych koziańskich „słówek”.
Stanisław Zuber powiedział mi, że Pan Władysław ma w swoich prywatnych zbiorach zapiski
dotyczące powiedzeń, słówek. Skontaktowaliśmy się z nim, przekonując do wydania słownika. Nasza współpraca była pozytywna, zawsze
z uśmiechem na ustach. Był spokojną, wyważoną osobą. Równocześnie ciekawą świata, często
odwiedzał nas w Domu Kultury, prosząc o pozostawienie plakatów, informacji dotyczących
różnych wydarzeń.
Śp. Władysław Skoczylas zmarł 22 lutego 2018
roku w wieku 87 lat. Przygotował m.in. trzy
tomy publikacji dotyczące Kóz – „Podbeskidzka Wieś Kozy”. Od 2006 roku był Honorowym
Obywatelem Gminy Kozy. Artykuł o jego
twórczości znaleźć można na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej przechodząc do zakładki Koziańskie Wiadomości.
Publikacja ukazała się w lipcu 2017 roku na
stronie 16.		
(RED)

Jubileusz 100-lecia Niepodległości
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
uprzejmie prosi mieszkańców o pomoc
w gromadzeniu dokumentów związanych
z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Zamierzamy wydać
folder, który upamiętni udział kozian w walce o niepodległość.

Zbieramy fotografie, pocztówki, korespondencje, przedmioty oraz wszelkie dokumenty związane ze stuleciem. Oryginalne
dokumenty zeskanujemy, a w folderze znajdą się nazwiska darczyńców.
Liczymy na Państwa przychylność i pomoc.
Zebrane materiały będą też częścią ekspo17

zycji wystawowej przygotowywanej przez
Książnicę Beskidzką.
Prosimy o kontakt telefoniczny:
33 817 41 09 (w godzinach otwarcia biblioteki)
lub e-mailowy: izbahistoryczna@gbpkozy.pl
(gbp)

Koziańskie Wiadomości

zapowiedzi

Konkurs na koziańską pisankę wielkanocną 2018
w niedzielę, 25 marca 2018 r. w godz. 10.0017.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę, 25 marca 2018 o godz. 17.00 w Pałacu
Czeczów w Kozach.
Zgłoszenie pracy do Konkursu na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2018 jest jednoznaczne ze zgodą
na: fotografowanie i publikację pracy, fotografowa-

nie i publikację wizerunku autora, przetwarzanie
danych osobowych autora oraz publikację imienia
i nazwiska autora pracy w celach informacyjnych
i promocyjnych.
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Gminy Kozy przy współpracy z Domem
Kultury w Kozach

foto: MS

Technika wykonania dowolna. Prace należy
składać w recepcji Pałacu Czeczów w Kozach
w dniach od 19 do 23 marca 2018 r. (do godz.
17:00). Prosimy o czytelne podpisanie swoich prac oraz podanie wieku autora. Autorzy
najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe
oraz dyplomy.
Wystawa Pisanek
Zgłoszone prace będzie można podziwiać
podczas wystawy w Pałacu Czeczów w Kozach

Ubiegłoroczna wystawa prac konkursowych
w Pałacu Czeczów
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna, Kozy, ul. Krakowska 5, tel. 33 817 41 09, e-mail: wiadomosci@kozy.pl
Gazeta dostępna na www.gbpkozy.pl.
Redaktor naczelny: Mateusz Stwora. Redakcja: Krystyna Kusak, Monika Olma, Marek Małecki, Marcin Nikiel.
Teksty powstały przy współpracy Urzędu Gminy Kozy 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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kultura

foto: Anna Czaplińska-Syjota

Drony w Domu Kultury

W kameralnym gronie 28. lutego w Domu
Kultury odbyło się spotkanie miłośników
fotografii o wdzięcznej nazwie „Okiem
drona”. Naszą fotograficzną podróż po
okolicach rozpoczęliśmy od małego pokazu możliwości jednej z najmniejszych

maszyn, którą sterować można m.in. gestykulując. Uczestnicy spotkania obejrzeli też zdjęcia wykonane za pomocą
drona oraz poznali obsługę dronów, ich
zastosowanie, a także sami spróbowali
operować bezzałogowymi statkami po-

wietrznymi. Piękne fotografie, ciekawe
historie i anegdoty, a także odrobina wiedzy technicznej oraz prawnej sprawiły, że
spotkanie przebiegło w atmosferze zaciekawienia.
(Artur Grabski)

Dzierganie

Pasjonatki robótek ręcznych spotykają się w bibliotece we wtorki, dwa razy w miesiącu

Rozmowy o książkach

W Pałacu Czeczów z bluesowym koncertem wystąpił Tomasz Filipczak.
Wyśpiewał covery ponadczasowe, kultowe. Podczas koncertu usłyszeliśmy utwory takie jak: „Mała wojna” (Lady Pank), „Nadzieja” (Ira),
„Wspomnienie” (Czesław Niemen), „Modlitwa” czy „Sen o Viktorii”
(Dżem). Niezawodna publiczność ciepło przyjęła artystę i razem z nim
dobrze się bawiła.
(DK)

Rozmowy o książkach nie są zbyt popularną rozrywką wśród młodego pokolenia. Mimo to są dzielni uczniowie (zerówkowicze i klasa III d SP nr 1),
którzy przychodzą do biblioteki, by o mówić o swoich zainteresowaniach
czytelniczych, a także poznawać różne rodzaje słowników i uczyć się wyszukiwania w nich interesujących informacji oraz haseł.
(gbp)

foto: arch. GBP

foto: Andrzej Hałat

Bluesowy koncert
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Widzieli Tatry z Hrobaczej Łąki
czone kiełbaski i wspólne rozmowy były tym
bardziej wyjątkowe, że na horyzoncie dostrzec można było panoramę Tatr otoczoną bliższymi nam szczytami – Babiej Góry

i Pilska. Organizatorzy – Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy Kozy – przygotowali
dla uczestników pamiątkowe koszulki oraz
certyfikaty.
(RED)

foto: Piotr Kubiczek

Słoneczna, mroźna aura, zapierające dech
w piersiach widoki – w takiej scenerii blisko 40 osób zdobywało szczyt w ramach II
Zimowego Wyjścia na Hrobaczą Łąkę. Pie-

Wyśpiewane pragnienia
foto: Krystyna Mirocha

Z okazji Dnia Kobiet w Pałacu Czeczów panie obejrzały spektakl muzyczny
„Stand up – 7 pragnień kobiety”. Gabriela Wawrzyczek wyśpiewała pragnienia,
marzenia, dążenia niejednej kobiety.
Zgromadzona publiczność z entuzjazmem przyjęła występ, nagradzając organizatorów długimi brawami.
(DK)

foto: arch. GBP

Chrystus Frasobliwy z ulicy Nadbrzeżnej
W środę, 14 lutego, w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła się sympatyczna
uroczystość przekazania do zbiorów Izby
Historycznej kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego. Rzeźba Chrystusa pochodzi prawdopodobnie z początku XIX
wieku i do ubiegłego roku znajdowała się
w kapliczce na lipie rosnącej naprzeciwko
domu rodziny Handzlików, w gospodarstwie nr 68 w Dolnej Wsi przy ul. Nadbrzeżnej.
Kapliczka w latach 60. XX wieku została
uwieczniona na fotografii Adolfa Zubera,
patrona Izby Historycznej. W 2017 roku
panowie Tadeusz Hankus i Stanisław Prorok, potomkowie rodziny Handzlików,
podjęli decyzję o poddaniu fachowej konserwacji figury Chrystusa i odtworzeniu
pierwotnej kapliczki.
Konserwację rzeźby przeprowadził Jaro-

sław Szpakowicz, konserwator dzieł sztuki, a skrzynkę kapliczki z XVIII-wiecznego drewna zrobił Zdzisław Honkisz. Pan
Honkisz wykonał też kopię kapliczki wraz
z figurą Chrystusa Frasobliwego, która poświęcona przez proboszcza parafii wróciła
na dawne miejsce. Podczas spotkania panowie zaangażowani w odrestaurowanie
kapliczki opowiedzieli o pracach, które
wykonali.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej oraz Izby Regionalnej Czechowic-Dziedzic.
Biblioteka serdecznie dziękuje darczyńcom za piękny dar, który z należytą pieczołowitością będzie przechowywany w zbiorach Izby Historycznej.
(gbp)

