gmina

Wesołych Świąt

wydarzenia

Wielkanoc 2019
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które wraz z wiosną niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Przewodniczący Rady
Gminy Kozy

Wójt
Gminy Kozy

Miłosz Zelek

Jacek Kaliński

foto: arch. DK

Zawsze lepszy

„Semper melior – zawsze lepszy – właśnie taki
chcielibyśmy świat” – powiedział wójt gminy
Kozy Jacek Kaliński, witając osoby zgromadzone w Pałacu Czeczów 22 marca. Co roku
wyróżnienie otrzymują młodzi ludzie, którzy
swoją postawą i działaniem promują wartościowe wzorce zachowań i wyróżniają się w swoim
środowisku. W trzech kategoria tematycznych
wyłoniono 15 osób:
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Kultura i Sztuka
Agnieszka Hałat
Dominika Błasiak
Samuel Fijak
Aleksander Pietrzyk
Ida Zborowska

Natalia Nitecka
Spośród wymienionych osób, wójt gminy Kozy
Katarzyna Senecka dodatkowo wyróżnił Aleksandra Pietrzyka, Jakuba Witkowskiego oraz Kamilę Handzlik.
Człowiek
Imprezę uświetnił występ iluzjonistyczny jedWeronika Frączyk nego z laureatów, który wystąpił pod pseudoKamila Handzlik nimem „Kx”. Premiera pełnowymiarowego
Klaudia Kierpiec spektaklu iluzji młodego artysty pt. „WątpliZuzanna Leśniak wość” odbyła się 16 marca w Domu Kultury
Marcel Kondel
w Kozach, gromadząc rzeszę zachwyconej publiczności.

Pasja
Dorota Frączyk
Jakub Witkowski
Agata Kuc

(dk)
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wydarzenia

Urzędnicy sprzątali las
zaproszenie do udziału w projekcie do Koła
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
w Kozach. – Nominowaliśmy konkretne
osoby, ale liczymy na to, że zachęcimy do

wspólnego sprzątania także innych naszych
mieszkańców – podsumowuje wójt gminy
Kozy Jacek Kaliński, również biorący udział
w sprzątaniu.		
(red)

foto: arch

Popularna w sieci akcja #TrashTag Challenge nie umknęła uwadze naszych urzędników. – To ciekawy projekt, do którego
zachęcamy wszystkich – podkreśla Marcin
Lasek, zastępca wójta gminy Kozy. Na czym
polega? – Celem akcji jest ratowanie środowiska, chodzi o posprzątanie wybranego
przez siebie obszaru. Stwierdziliśmy, że
warto zrobić to także w Kozach – tłumaczy.
Urzędnicy posprzątali zagajnik pomiędzy
ulicami Piaskową i Panienki. – W ochronie
środowiska najważniejsze jest to, żeby zacząć od siebie, by śmieci, które wytwarzamy, lądowały w koszu, a nie w lesie, w parku
czy w przydrożnym rowie. Dlatego chcieliśmy zainicjować tę ciekawą akcję w Kozach
– mówi Katarzyna Reczko, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska.
Zgodnie z przyjętą w akcji regułą sprzątający proponowali kolejne osoby, kierując

Kino Marzenie wzorcem
Spółdzielnię Socjalną „Kino Marzenie”
odwiedziła 25. osobowa delegacja przedstawicieli urzędów pracy, gmin oraz ośrodków pomocy społecznej województwa
małopolskiego. Celem kolejnej już wizyty
studyjnej było poznanie lokalnego modelu
współpracy na rzecz włączenia społecznego w naszej gminie, w tym roli samorządu
lokalnego w animacji partnerstwa międzysektorowego na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Organizatorem był
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie. Gości interesowały szczegól-

nie przedsięwzięcia realizowane w partnerstwie Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie”
z gminą Kozy. – Nasze wspólne działania stanowią wzór dla innych samorządów. Tym
bardziej doceniamy fakt, iż odwiedzili nas
przedstawiciele różnych instytucji – podkreślają przedstawiciele Spółdzielni. W ramach wizyty w Kozach delegacja zwiedziła
Pałac Czeczów oraz wnikliwie przyjrzała się
działaniom Spółdzielni. – Oprowadziliśmy
naszych gości, omawiając zasady działania
Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej i Klubu Seniora – mó-

Drugi etap Beskidzkiej
Ulica Beskidzka jest elementem głównej
sieci drogowej dróg gminnych i ważnym
odcinkiem komunikacyjnym łączącym centrum miejscowości z częścią południową
Kóz, tzw. „Górną Wsią” oraz z terenami
leśnymi. Bardzo zły stan techniczny jezdni
i jej poszczególnych elementów pozostawia wiele do życzenia. Od 2015 roku gmina
Kozy dysponuje projektem przebudowy ul.
Beskidzkiej na całej jej długości ok. 1890
mb. Przebudowa drogi ze względu na warunki techniczne i finansowe została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap o długości
ok. 1030 mb na odcinku od skrzyżowania
z drogą DK-52 do skrzyżowania z ul. Słoneczną został przebudowany w 2016 roku.
Drugi etap o długości ok. 840 mb będzie realizowany w 2019 roku. W ramach zadania planu-

je się dokonanie kompleksowej przebudowy
konstrukcji jezdni, poboczy, obiektu mostowego, odwodnienia, urządzeń melioracyjnych,
kolidujących sieci uzbrojenia technicznego,
wymianę opraw oświetlenia ulicznego na LED
oraz wymianę istniejącego kolektora kanalizacji
sanitarnej i gazociągu. Inwestycja realizowana
będzie w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, z którego gmina Kozy otrzymała dofinansowanie
w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca robót, którym została firma
Starbud z Bielska-Białej. Podpisanie umowy nastąpiło 15 marca 2019 r. Planowany
koszt inwestycji wyniesie niespełna 4 miliony złotych.			
(ug)
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wią gospodarze wydarzenia. Naszą miejscowość reprezentowali: Marek Wojtczak
(prezes Spółdzielni), Ewa Pokusa (kierownik Centrum Integracji Społecznej), Klaudia Pieczara (kierownik Klubu Integracji
Społecznej), Marcin Lasek (zastępca wójta gminy Kozy), Monika Olma (sekretarz
gminy Kozy) i Renata Nycz (kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozach). Gospodarze chętnie udzielali
odpowiedzi na pytania uczestników wydarzenia.
(KM/R)

Operat

opisowo-kartograficzny
ewidencji gruntów i budynków do wglądu
Starosta Bielski zawiadamia, że w dniach od
24 kwietnia do 16 maja 2019r. w godzinach od
8.00 do 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Bielsku – Białej przy ul. Piastowskiej 40 zostanie
wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt
operatu opisowo–kartograficznego ewidencji
gruntów i budynków dla obrębu Kozy w gminie
Kozy w powiecie bielskim, woj. śląskie.
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się
w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać
niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie
z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby
na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się
w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia
dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych
danych w ewidencji gruntów i budynków
(ug)

Koziańskie Wiadomości

wydarzenia

Kozy dla rodzin w Kenii – honorowy patronat gminy
kana, Pokot nie akceptują dzieci urodzonych
z jakąkolwiek niedoskonałością umysłową,
pozostawiają je na sawannie bez żadnej opieki
oraz środków do przeżycia.
Fundacja stara się zapobiegać takim przypadkom. W połowie marca naszą gminę odwiedzili:
Marek Krakus – prezes Fundacji Help Furaha
dzieło Furaha Day Center z Kenii, Piotr Pacyga
– wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej DuoLife S.A oraz Jarosław Rozmus – prezes firmy
EkaMedica Spółka z o.o. Na spotkaniu zaproponowali wójtowi gminy Kozy objęcie honorowym patronatem akcji pilotażowej projektu,
obejmującego wsparcie dla najbiedniejszych
rodzin podopiecznych fundacji.
– Podjąłem decyzję przyjęcia patronatu ze
strony naszej gminy, bo liczę na zrozumienie
sytuacji i dobrą wolę mieszkańców i ich pomoc
w realizacji tego projektu – powiedział wójt
gminy Jacek Kaliński. – Pomocy w działalności fundacji udzielają kraje całego świata. Mam
nadzieję, że nie tylko przedsiębiorstwa, jak EkaMedica, ale również dzieci i młodzież aktywnie
włączą się w tę akcję. Jest to także okazja do promocji naszej miejscowości i jej mieszkańców
nie tylko w kraju, ale i na innym kontynencie.

Sportowcy nagrodzeni
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(III miejsce w Mistrzostwach Polski w skoku
w dal), Karola Koczura (I miejsce w Mistrzostwach Śląska w biegach krótkodystansowych).
Nagrody otrzymali także: Dominika Bułka
(I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski w futsalu w zespole Rekordu Bielsko-Bia-

foto: arch. UG

Podczas marcowej sesji Rady Gminy w Pałacu
Czeczów uroczyście nagrodzono zawodników
sportowych, którzy w minionym roku odnieśli
wyróżniające się sukcesy. 25 osób otrzymało
nagrody finansowe.
Najliczniej reprezentowaną grupą byli zawodnicy uprawiający sporty siłowe, uhonorowano 10 osób.
Tytuł mistrzów świata wywalczyło aż 8 zawodników:
Wiesław Wróbel, Grzegorz
Drewniany, Janusz Witkowski, Konrad Majocha, Konrad Adamaszek, Szymon
Skrudlik, Magdalena Szpila,
Beata Kowalska. Srebrne
krążki podczas czempionatu
zdobyli natomiast Marcin
Helwig i Anna Paluszik.
Sporą grupę stanowili pływacy, otrzymali 7 nagród. 4 zawodników zdobyło 2. miejsce podczas Mistrzostw Polski, byli
to: Marcin Malarz, Patryk Blachura, Oskar Blachura, Julia Blachura. Trzy zawodniczki zdobyły medale podczas Mistrzostw Śląska: Nicola
Koczur, Kornelia Koczur, Weronika Więcek.
Trzy nagrody trafiły do przedstawicieli lekkoatletyki: Justyny Wykręt (I miejsce w Mistrzostwach Polski w skoku wzwyż), Agaty Kuc

ła), Adrian Honkisz (I miejsce w klasyfikacji
generalnej Tour Of Małopolska w kolarstwie
szosowym), Agnieszka Kaczmarczyk (I miejsce w Zawodach Ogólnopolskich i Regionalnych w Ujeżdżaniu), Kacper Konior (I miejsce
w Mistrzostwach Polski w kombinacji norweskiej), Tomasz Makuch (II miejsce w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Juniorów w szachach). 				
(red)
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Osoby zainteresowane tym innowacyjnym
projektem mogą dokonać dobrowolnej wpłaty
na konta fundacji Help Furaha:
Bank ING 96 1050 1445 1000 0090 3179 6551
Dla wpłat w walucie EURO:
Bank ING 95 1050 1445 1000 0090 3179 6569
Dla wpłat w walucie USD:
Bank ING 83 1050 1445 1000 0090 8056 3050
Kod BIC Swift: INGBPLPW

Wpłaty należy dokonywać z dopiskiem:
„Kozy dla rodzin w Kenii”.
(ug)

Środowisko
ważne
dla wszystkich
„Człowiek i środowisko – Jedno zdrowie –
Wspólna odpowiedzialność”. W Kozach odbyła się 7. powiatowa konferencja poświęcona
zagadnieniom związanym ze środowiskiem.
– Otaczające nas środowisko i umiejętne korzystanie z dobrodziejstw natury to sprawy bardzo istotne. Cieszę się, że miejscem tego wydarzenia jest nasza miejscowość – powiedział na
wstępie wójt Jacek Kaliński. Uczestnicy – rolnicy, ogrodnicy, plantatorzy, mieszkańcy naszej
miejscowości – wysłuchali specjalnie przygotowanych prelekcji, dotyczących roli człowieka
w środowisku, wpływie żywienia na nasze zdrowie, chorobach cywilizacyjnych czy nowoczesnych rozwiązaniach związanych z uprawami.
Wydarzeniu patronowali wójt gminy Kozy Jacek Kaliński oraz wicestarosta bielski Grzegorz
Szetyński.
(MS)

foto: MS

Według legendy nazwa naszej miejscowości
pochodzi od pasących się na polanie kóz, które
jako jedyne pozostały po najeździe tatarskim
pustoszącym te ziemie w XIII w. Ich widok na
tyle zaciekawił przejeżdżającego tamtędy właściciela ziem, że kazał założyć w tym miejscu
osadę, zwaną Kozy.
Nazwa naszej miejscowości zainteresowała
przedstawicieli Fundacji Centrum Furaha, która poprosiła wójta gminy o objęcie honorowym
patronatem realizowanego przez siebie projektu „Kozy dla rodzin w Kenii”. Fundacja powstała w 2016 r. w Kenii z inicjatywy Polaka Marka
Krakusa i jego żony Jadlyne Makena oraz kilku
ich przyjaciół. Jest organizacją charytatywną
zajmującą się opieką nad dziećmi z porażeniem
mózgowym i autyzmem. Fundacja chce pomóc 20 najbardziej potrzebującym kenijskim
rodzinom i ofiarować każdej z nich po jednej
kozie. Obdarowana rodzina po narodzinach
pierwszej kózki ofiaruje ją następnej potrzebującej rodzinie. W przypadku narodzin samca,
zwierzę przekaże do farmy prowadzonej przez
Centrum Furaha.
Do dziś niektóre plemiona w Kenii, szczególnie
pasterskie, takie jak Masajowie, Sambudu, Tur-

gmina

Relacja z IV sesji RadyMobilny
Gminy Punkt
Kozy Informacyjny w Ko
14 marca 2019 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy
Kozy, na której podjęto następujące uchwały:
1. nr IV/39/19 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,
2. nr IV/40/19 w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla gminy Kozy
– w uchwale określone zostały m.in. lokalne standardy urbanistyczne w zakresie
odległości od wymienionych w ustawie
miejsc i obiektów użyteczności publicznej,

goterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
3. nr IV/41/19 w sprawie przyjęcia Planu
Funduszu
Ochrony
Środowiska
GospoGospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy
Urząd
Gminy Kozy
oraz
Lokalny
Punkti Informacyjny
Wodnej w Katowicach
– zaciągnięta
Kozy – aktualizacja,
zapraszają dodarki
skorzystania
z Mobilnego
Punktu Info
pożyczka w wysokości 648 000 zł przezna4. nr IV/42/19 w sprawie uchwalenia „ZałoKrakowska 2 (sala nr 11) we wtorek, 30 kwietnia 20
czona będzie na realizację Programu Ograżeń do planu zaopatrzenia w ciepło, enerniczenia Niskiej Emisji dla gminy Kozy.
gię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Ponadto, bezpłatne
Rada Gminy konsultacje
Kozy zapoznałanasiętemat m
Kozy na lata 2019 – 2033”, Dyżury obejmują
na temat stanu
ochrony przeciw5. nr IV/43/19 w sprawie przyjęcia
progra- z informacją
Europejskiej
w perspektywie
finansowej
2014-2020
mu opieki nad bezdomnymi zwierzętami pożarowej w gminie, a także sprawozdaniem
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na terenie gminy Kozy w roku 2019,
6. nr IV/44/19 w sprawie zmiany Wielolet- na poszczególnych stopniach awansu zawodoKontakt:
niej Prognozy Finansowej Gminy
Kozy na wego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
lata 2019 – 2035,
7. nr IV/45/19 w sprawie zmiany
uchwały
Wszystkie
uchwały podjęte
na sesjach
Rady
Lokalny Punkt
Informacyjny
Funduszy
Europejskich
Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia Gminy oraz materiały będące przedmiotem
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa obrad dostępne są na stronie internetowej
ul. Cieszyńska
367, pok.
110
na 2019 rok Gminy Kozy, Bielsko-Biała,
Biuletynu
Informacji Publicznej
Gminy
Kozy
Tel.
33
49-60-201
i
33
47-50-135
8. nr IV/46/19 w sprawie zaciągnięcia dłu- www.bip.kozy.pl.

e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

Wymiana kotłów
Informujemy mieszkańców, którzy złożyli
w ubiegłym roku w Urzędzie Gminy Kozy
wniosek o udzielenie dotacji do wymiany kotła
na 2019 rok, że w marcu gmina złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek
o udzielenie pożyczki na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla gminy Kozy. Część środków
finansowych przewidzianych na udzielenie
dotacji dla mieszkańców pochodzić będzie
z budżetu gminy Kozy. Ostatecznie dotacją
ma zostać objętych 108 właścicieli budynków
jednorodzinnych. W tym roku, podobnie jak
rok wcześniej mieszkańcy postawili na wymianę starych kotłów węglowych na ekologiczne
źródło ogrzewania – gaz, aż 63 wnioski dotyczą

właśnie takiej modernizacji.
Teraz gmina czeka na rozpatrzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach złożonego
wniosku. Po podpisaniu stosownej umowy
z Funduszem zawierane będą z mieszkańcami
umowy o udzielenie dotacji na realizację modernizacji w zakresie wymiany źródła ciepła.
Dopiero podpisanie z gminą umowy da mieszkańcom możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji i ponoszenia kosztów. W najbliższym
czasie pracownicy Urzędu Gminy Kozy będą
odwiedzać mieszkańców zakwalifikowanych
do Programu na 2019 rok w celu wykonania
dokumentacji fotograficznej w kotłowni przed
modernizacją, w budynkach, w których ma być
ona przeprowadzona.		
ug)

Wymiana
oświetlenia
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej w ramach dobrej, wieloletniej współpracy z gminą Kozy wymienił 10 słupów
energetycznych zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej, na odcinku pomiędzy rondem Centrum a ul. Przecznią. Wysłużone słupy zostały
zastąpione nowoczesnymi, które poprawiły nie
tylko estetykę naszych dróg, ale przyczyniły się
również wraz z zamontowanym we wcześniejszym etapie oświetleniem ledowym, do poprawy bezpieczeństwa ruchu i pieszych.
(ug)

Mobilny Punkt Informacyjny w Kozach
Mobilny Punkt Informacyjny w Kozach

Urząd Gminy Kozy oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu
Informacyjnego w Domu Kultury w Kozach ul. Krakowska 2 (sala nr 11) we wtorek, 30 kwietnia 2019 r., w godzinach 11:30 - 15:30.
Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Urząd Gminy Kozy oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
do skorzystania
z Mobilnego Punktu Informacyjnego w Domu Kultury w Kozach ul.
Lokalny Punktzapraszają
Informacyjny Funduszy
Europejskich w Bielsku-Białej
Stowarzyszenie
Bielskie
Centrum
Przedsiębiorczości
Krakowska 2 (sala nr 11) we wtorek, 30 kwietnia 2019 r., w godzinach 11:30 - 15:30.
Kontakt:

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367, pok. 110

Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl
Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.
Tel. 33 49-60-201 i 33 47-50-135

5

Koziańskie Wiadomości

Lokaln
Stowa
Ul. Cie

Tel. 33
e-mai
www.

Profilaktyka w Jedynce

W lutym i marcu SP 1 po raz kolejny prowadziła
działania edukacyjno-profilaktyczne związane
z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w przestrzeni internetowej. Wszystko z okazji Dnia
Bezpiecznego Internetu. W klasach czwartych,
piątych, szóstych i siódmych prowadzone były
zajęcia warsztatowe na temat współczesnych
zagrożeń związanych z korzystaniem przez
uczniów z Internetu i telefonów komórkowych.
Zajęcia prowadził Piotr Rychły – pedagog resocjalizacji, emerytowany policjant KMP w Bielsku-Białej oraz Krzysztof Krzak z Fundacji Nadzieja z Bielska-Białej.
Szkoła wzięła również udział w kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Smart, to znaczy
mądrze! Uzależnienie czy nawyk?”. W lutym
i marcu w klasach I-III wychowawcy, a w klasach IV-VIII nauczyciele informatyki prowadzili zajęcia na temat FONOHOLIZMU,
czyli uzależnienia od smartfona. Bez wątpienia
z popularyzacją smartfonów wiąże się wiele
korzyści, ale ma ona też negatywne skutki.
Smartfony dają uczniom ogromne możliwości:
stają się urządzeniami zastępującymi encyklo-
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edukacja

pedię, klasowy dziennik, książki i wiele innych
przedmiotów. Problem polega jednak na tym,
że zaczynają zastępować również relacje z rodziną i rówieśnikami. Uczniowie podczas zajęć pracowali w oparciu o przygotowane przez
twórców kampanii karty pracy, z kolei rodzice
podczas lutowych zebrań klasowych otrzymali
ulotki edukacyjno-profilaktyczne „Smartfon
– przyjaciel czy wróg?”, z których mogli się dowiedzieć: co to jest fonoholizm?, jakie są przyczyny nadmiernego korzystania ze smartfona?,
jak zadbać o to, by dziecko bezpiecznie korzystało ze smartfona? Za udział w kampanii szkoła
otrzymała certyfikat.

Ciekawa wiosna
Czas w przedszkolu mija bardzo szybko.
Wraz z nadejściem wiosny, najmłodsi mieli
wiele okazji do obserwowania budzącej się
do życia przyrody. Coraz wyższa temperatura zachęcała do spacerów, podczas których
przedszkolaki z ciekawością wypatrywały
pierwszych oznak wiosny: kwiatów, pąków
na drzewach, słuchały śpiewu ptaków.
W przedszkolu każda grupa przywitała tę kolorową porę roku. W salach zazieleniły się kąciki
przyrody, zostały założone wiosenne hodowle: rzeżuchy, owsa, fasoli i wielu innych roślin.
Nie zabrakło także pięknych prac plastycznych
o tematyce wiosennej. Dzieci pierwszego dnia

wiosny przyszły do przedszkola ubrane w zielony strój, aby podkreślić radość z tej pory roku.
Grupa „Jagódek” wraz z wychowawczyniami przygotowała dla swoich kolegów i koleżanek wiosenne przedstawienie, śpiewem
i recytacją wierszy zapraszając wiosnę do
przedszkola.
Przyjście wiosny zachęca i dodaje energii
do działania, poznawania coraz to nowych
rzeczy, eksperymentowania, powstawania
wspaniałych pomysłów na dobrą zabawę,
których na pewno przedszkolakom nie zabraknie do końca roku.
(PP)

W marcu w klasach piątych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia pt. „Jak dbać o mózg
młodego ucznia/człowieka?” odbyły się natomiast warsztaty prowadzone przez psychologapracującego ze sportowcami – Dorotę Hudziec
oraz nauczyciela Piotra Pietrzyka. Uczniowie
dowiedzieli się, jak należy dbać o mózg, aby
prawidłowo się rozwijał (odpowiednia ilość
snu, aktywność fizyczna, ruch na świeżym powietrzu, właściwa dieta i nawodnienie organizmu, szkodliwość cukru na rozwój mózgu).
Ważnym punktem zajęć było porównywanie:
ile cukru znajduje się w popularnych napojach i słodyczach, batonach znajdujących się
w codziennej diecie uczniów. W tym celu
dzieci mogły odczytywać etykiety produktów
spożywczych, przeliczać ilość cukru w produkcie, następnie przeliczać ilość cukru na dzienną
normę spożycia. Zajęcia cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Z wizyty psychologa skorzystali też rodzice – podczas zebrań klasowych
Dorota Hudziec prowadziła zajęcia pod tym
samym tytułem „Jak zadbać o mózg młodego
człowieka?”.			
(SP1)

Kolejna odsłona
wypraw
Uczniowie zrzeszeni w SK Groniczki wybrali
się w Gorce. Z Obidowej zielonym szlakiem,
w zimowych jeszcze warunkach, wspinali się
w stronę schroniska na Starych Wierchach. Po
krótkim postoju ekipa wyruszyła dalej szlakiem
czerwonym, który poprzez malownicze polany z pięknymi widokami na Beskid Wyspowy,
Tatry i Beskid Żywiecki poprowadził na Maciejową (815 m n.p.m.) i do gościnnej Bacówki
PTTK. Wycieczka zakończyła się w Rabce-Zdroju, skąd autokarem zadowoleni uczestnicy wrócili do Kóz. 			
(SP1)

Dzień Kolorowej Skarpetki i Świecimy na Niebiesko
21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale także Światowy Dzień Osób
z Zespołem Downa. Wzorem lat ubiegłych zespół pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych z SP1, zainicjował działania związane z obchodami tego dnia, nazywanego także
Dniem Kolorowej Skarpetki. Działania te mają
na celu uświadomienie jak największej liczbie
osób, czym tak naprawdę jest niepełnosprawność. A świadomość to pierwszy krok do próby
zrozumienia osób niepełnosprawnych i ich zaakceptowania. W klasach V i VI odbyły się warsztaty przygotowane przez Stowarzyszenie Rodzin
Nr 4 - kwiecień 2019

i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie
Serce” z Bielska-Białej. Z kolei dla młodszych
dzieci z klas 0-IV przygotowano prezentację połączoną z czytaniem opowiadania pt. „Każdy ma
coś, czego nie ma inny ktoś”. Autorką książeczki
o tym tytule jest Małgorzata Martyniak, prywatnie mama chłopca z Zespołem Downa, który
jest głównym bohaterem opowiadania. Swoją
solidarność z osobami z Zespołem Downa i ich
rodzinami każdy mógł wyrazić zakładając w tym
dniu dwie różnokolorowe skarpetki będące
symbolem niedopasowanych chromosomów.
Data 21.03 nie jest przypadkowa, ponieważ
w 21 parze chromosomów osoby zdrowe mają
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2 chromosomy, a osoby z Zespołem Downa 3.
Do końca marca prowadzono także zbiórkę nowych skarpet dla podopiecznych Domu Dziecka
w Bielsku-Białej. Z kolei, 2 kwietnia, SP1 włączyła się w akcję uświadamiającą, czym jest autyzm.
Motywem przewodnim dla Dnia Świadomości
Autyzmu jest kolor niebieski. Dlatego też podkreślano otwarcie na osoby z autyzmem, np. poprzez ubieranie się na niebiesko. W szkole, podczas kiermaszu, można było także kupić ciastka
z niebieską dekoracją. Organizatorzy mają nadzieję, że podjęte inicjatywy pomogą w pokonywaniu barier między światem ludzi zdrowych
i niepełnosprawnych. 		
(SP1)

ekologia
czterech elementów narożnych, po czym na
przemian układamy deski poziome. Między
deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby
zapewnić odpowiednią wentylację, niezbędną
do powstawania kompostu.
Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi
(1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych.
Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową.
Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez
którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę
materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne.
Można zastosować do tego ziemię ogrodową,
torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już
kompost. Powyżej będziemy układać odpady
biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze
jest też dodawać na początek nieco gotowego
kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok.
120 cm (jednak nie więcej niż 1,5 – 2 m), należy
ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub gnojówką roślinną
z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest
także przerzucanie kompostu, dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby
umożliwić dalszy rozkład materiału.

Kompostowanie to najlepszy sposób,
żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby i zagospodarowania odpadów, które powstają w naszej kuchni
czy ogrodzie.
Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95%
odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek
jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego,
darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.
Kompostownik można kupić albo zrobić
samemu.
• Gotowy kompostownik ogrodowy
można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych
ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.
• Drewniany kompostownik o budowie
ażurowej można wykonać samodzielnie
z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza

do warstw kompostu.
• Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega
na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.
Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce do
tego przeznaczone powinno być osłonięte od
wiatru i zacienione, a także nieco wzniesione,
aby woda opadowa nie zalewała powstającego
kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą
dla zapachów powstających podczas procesu
rozkładu substancji organicznych.
Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych.
Układa się w nim warstwami zgromadzony
wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach, gdzie
nie powstaje dużo resztek roślinnych.
Kompostownik drewniany można wykonać
z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię
7

Co wrzucamy do kompostownika? Większość odpadów kuchennych i ogrodowych,
takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki
roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy
z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię
z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty,
liście, skoszoną trawę, nadziemne części
chwastów, niezadrukowany papier (papier
śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura
itp.), a także słomę i siano. Nie wrzucamy
do kompostownika mięsnych odpadów
kuchennych i kości, zainfekowanych roślin
ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około
18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw
sztucznych proces ten można skrócić nawet
do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą
strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez
ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może
mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne
gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.
(ug)
źródło: Ministerstwo Ochrony Środowiska
Koziańskie Wiadomości

Zatańczyli dla Wojtka

foto: Kamil Pastusiak / kampas-sport.eu

stowarzyszenia

Z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Arkada w sobotę,
6 kwietnia, w Domu Kultury w Kozach odbył
się I Charytatywny Maraton Taneczny.
Wydarzenie zorganizowano dla wsparcia dwuletniego mieszkańca Kóz, Wojtka Dowgalskiego, by zebrać pieniądze na jego leczenie.
Chłopiec urodził się w 28 tygodniu ciąży i ważył zaledwie kilogram. Pierwsze trzy miesiące
życia spędził w inkubatorze podłączonym do
respiratora. Przeszedł ciężkie niedotlenienie,
boryka się z dysplazją, ma problem z nerkami,
epilepsję i hipoplazję mózgu. Wymaga stałej

rehabilitacji, częstych wizyt u lekarzy i bardzo
kosztownego leczenia.
Za ciekawą formę pomocy uznano maraton taneczny, na który zaproszono do wspólnej zabawy mieszkańców gminy Kozy. W charytatywną
inicjatywę, nad którą pieczę organizacyjną od
samego początku aż po finalną realizację sprawowały: Agnieszka Pastusiak, członek zarządu
Stowarzyszenia Arkada oraz Justyna Kudelska,
aktywnie włączyła się również gmina, a honorowy patronat objął wójt Jacek Kaliński. Do
Domu Kultury przybyli znani instruktorzy
tańca, m.in. finalista programu „You Can Dan-

ce” Mikołaj Strzyż oraz Martyna Wiśniewska,
Gabriela Bryndza, Natalia Cypcer, Paweł
Gorzelak, Czesław Ptaszkiewicz i Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz. Prócz widowiskowych
pokazów tanecznych w trakcie sobotniego
popołudnia można było skorzystać z kącików
animacyjnych i fotobudki. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz nagród dla uczestników. Co najważniejsze, przedsięwzięcie okazało się dużym sukcesem. Zebrano dokładnie
10.394,72 tys. zł, cała ta kwota przeznaczona
zostanie na pomoc dla Wojtka.
(red)

Pomoc ciągle potrzebna
Już od 20 lat działa na terenie gminy Kozy
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Arkada. Skupia wokół siebie ludzi
dobrej woli, którzy bezinteresownie wspierają osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
Początek działalności Stowarzyszenia przypada na rok 1999. Wówczas rodzice dzieci
niepełnosprawnych z Kóz postanowili zorganizować grupę inicjatywną. – Dostrzegaliśmy taką potrzebę, ludzi dobrej woli nie
brakowało i wraz z innymi rodzicami uznaliśmy, że jednak wspólnie będziemy w stanie
pomagać bardziej efektywnie – wspomina
pani Małgorzata Zawada, związana od początku ze Stowarzyszeniem Arkada, a od
ponad 10 lat będąca jego prezesem.
Na początku swoje miejsce Stowarzyszenie
znalazło w siedzibie Centrum Sportowo-Widowiskowym. Jedno z pomieszczeń zostało
wyposażone w sprzęt i zagospodarowane
na salkę rehabilitacyjną. Osoby z różnymi
niepełnosprawnościami otrzymywały tu
bardzo istotną indywidualną pomoc, poNr 4 - kwiecień 2019

zwalającą im lepiej funkcjonować w niełatwej codzienności. Stowarzyszenie, angażując znaczną część środków własnych, kupiło
też samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.
Po kilku latach członkowie Arkady stanęli
przed koniecznością przenosin do pobliskiej
Szkoły Podstawowej nr 1. Do dziś ta placówka jest jego siedzibą, ale jak przyznaje pani
Małgorzata Zawada warunki są dalekie od
komfortowych. – Nie mamy dostatecznie
dużo miejsca, aby rozłożyć na stałe sprzęt
potrzebny do rehabilitacji. – mówi prezes
koziańskiego Stowarzyszenia.
Brak odpowiednio wygodnego pomieszczenia rehabilitacyjnego nie zniechęca do
pomocy osób bezinteresownie poświęcających swój czas niepełnosprawnym i ich
rodzinom. Stowarzyszenie ma obecnie pod
opieką 20 podopiecznych w różnym wieku,
którym na miarę możliwości udziela m.in.
wsparcia w systematycznym realizowaniu
zajęć z rehabilitantem. – Uważamy to za
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absolutny priorytet. Im wcześniej taka pomoc jest udzielana, tym większe są szanse,
że osoby niepełnosprawne na tyle się usamodzielnią, iż nie będą musiały trafiać do
domów pomocy społecznej – dodaje pani
Małgorzata.
Stowarzyszenie Arkada angażuje się również w działalność społeczną. Współorganizuje latem imprezę plenerową zainicjowaną
przez doktora Stanisława Ptaka, zapewnia
swoim podopiecznym różne formy aktywności, jak wyjścia do kina, czy spotkania
mikołajkowe. – Potrzeby wciąż są ogromne, a mamy przekonanie, że to, co robimy
jest ważne. Nasze Stowarzyszenie ułatwia
odzyskanie sprawności fizycznej, podnosi
poczucie własnej wartości i dodaje wiary
w siebie. Za istotne uznajemy także wychowanie społeczeństwa w duchu wrażliwości
dla spraw osób niepełnosprawnych – podsumowuje prezes Małgorzata Zawada.
(MN)

Adrenalina i wolność na motocyklu
się na enduro i szybko okazał się to doskonały
wybór. Premierowe zwycięstwo w zawodowym gronie odniosłem już podczas imprezy
„Beskid Hero” na górze Żar, gdzie wyprzedziłem między innymi reprezentanta Czech mają-

zadła, ale nawet o tym nie wiedziałem, że stało
się coś poważnego. Pojechaliśmy na kolejną
rundę mistrzostw świata, doszedłem do 4. pozycji w swojej klasie, ale po jednym okrążeniu,
a więc mniej więcej trzech godzinach rajdu,

cego wiele sukcesów na koncie w hard enduro.
Później przyszły pozytywne wyniki w Rumunii,
a startując właściwie „z marszu” w mistrzostwach Polski zdominowałem konkurencję
w klasyfikacji końcowej.
Startujesz również z powodzeniem w rywalizacji super enduro, która odbywa się
nie w górach i lasach, na otwartej przestrzeni, lecz w hali.
– Ma to bezpośredni związek z motywacją do
tego, aby zmierzyć się z zawodnikami jeżdżącymi na światowym poziomie. Nie sądziłem,
że w cyklu super enduro zajdę w ekspresowym
tempie aż tak wysoko, choć frycowe przyszło
mi zapłacić. Nie jest łatwo ścigać się przy 20-tysięcznej widowni, jako debiutant, gdy presję
naprawdę daje się odczuć. Dotrzymuję kroku
najlepszym specjalistom w tej dyscyplinie i nie
ukrywam, że to dla mnie powód do satysfakcji.
Wystartowałem z chęcią sprawdzenia się w jednej z rund mistrzostw świata i zająłem w Niemczech 7. miejsce. Po tych zmaganiach wyjechałem do Hiszpanii na intensywne treningi
z doskonałym motocyklistą Tadeuszem Błażusiakiem, który jest moim mentorem i wzorem
do naśladowania, a po rozpoczętej współpracy
wiele sobie obiecuję. Cel to mistrzostwo świata
w super enduro i widzę na to spore szanse.
Za Tobą udany sezon i nieszczęśliwe jego
zakończenie...
– Szkoda, że tak dobry sezon zakończył się
dla mnie przykrą kontuzją, bo moje najbliższe
plany skomplikowały się. W trakcie zawodów
enduro w Budapeszcie doznałem kontuzji wię-

uderzyłem w drzewo, ponawiając uraz kolana.
Nie było za ciekawie, konieczna okazała się
operacja. Dochodzę teraz do siebie, czeka mnie
żmudna rehabilitacja i przynajmniej przez pół
roku będę wyłączony ze ścigania. Oczywiście
bezpieczeństwo to zawsze podstawa w trakcie
jazdy i realizując mój program treningowy o
tym pamiętam, ale w sporcie nie wszystko da
się przewidzieć.

foto: Arch. Dominika Olszowego

Kozianin Dominik Olszowy ma już na
swoim koncie liczne międzynarodowe
sukcesy w motocrossie, a obecnie również
w rajdach enduro. – Nic nie relaksuje tak, jak
jazda na motorze – przyznaje z uśmiechem utalentowany zawodnik w rozmowie specjalnie
dla „Koziańskich Wiadomości”.
Redakcja: Kiedy zaczęło się Twoje zamiłowanie do motocykli?
Dominik Olszowy: – Bardzo wcześnie zacząłem jeździć na motocyklu. Pasję tę wyniosłem
z domu rodzinnego, bo została we mnie zaszczepiona przez mojego tatę. W pierwszych
zawodach wystartowałem w wieku bodajże
5 lat. Od samego początku podobało mi się to
i sprawiało wielką satysfakcję.
Co Twoim zdaniem w sportach motorowych tak fascynuje?
– Kwestia podstawowa to adrenalina, która towarzyszy poszczególnym przejazdom nie tylko
podczas zawodów, ale i na treningach. Jazda na
motocyklu to też wolność, swoboda, dla mnie
czas odprężenia i radości. Do tego stopnia, że
dziś bez tego nie wyobrażam sobie normalnego
funkcjonowania.
Zachęciłbyś młode osoby do uprawiania
właśnie takiej formy aktywności?
– Według mnie nic nie relaksuje tak, jak jazda
na motorze. Trzeba natomiast pamiętać o kilku
ważnych aspektach. Jeśli marzy się o osiągnięciu sukcesu, to trzeba swoją przygodę z motocyklem rozpocząć bardzo wcześnie. Nie wystarczy sam talent, ale potrzebna jest ogromna,
wytrwała i wszechstronna praca nad sobą, aby
dojść do poziomu mistrzowskiego. To sport
kosztowny, wymagający jak najbardziej profesjonalnego podejścia, więc i ten czynnik ekonomiczny należy zawsze brać pod uwagę przy
podejmowaniu strategicznych decyzji.
Tobie w szybkim czasie udało się dojść do
znaczących sukcesów.
– W 2010 roku odniosłem pierwszy duży sukces, podczas zawodów w Człuchowie zostałem
mistrzem Polski w motocrossie. Rok później
też świetnie mi poszło, bo zdobyłem wicemistrzostwo. Cenię sobie również osiągnięcia
z kolejnych lat. Na Litwie sięgnąłem po tytuł
najlepszego zawodnika w Europie, swoją wartość ma także wicemistrzostwo Czech w gronie
wielu bardzo mocnych konkurentów z różnych
europejskich krajów, w których poziom ścigania się jest wyższy niż w Polsce.
Dziś już od motocrossu odszedłeś na rzecz
bardziej ekstremalnych wyścigów w różnych odmianach enduro. Dlaczego?
– Po 15 latach przyszło małe znużenie i chęć
znalezienia odskoczni, czegoś w rodzaju nowego wyzwania. W ubiegłym roku przeniosłem

ludzie
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Bieżące informacje dotyczące motocyklisty z Kóz
można znaleźć „w sieci” na Facebooku
(DominikOlszowy#501) oraz Instagramie. Transmisje z wyścigów
dostępne są na platformie NC+.
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wydarzenia

Wielkanocne kartki

Niesłabnącą popularnością cieszy się wśród dzieci doroczny konkurs
na Świąteczną Kartkę Wielkanocną promującą gminę Kozy.
Tegoroczna odsłona to aż 67 złożonych prac przez uczniów uczęszczający do trzech koziańskich podstawówek.
Pomysłowość i kreatywność – to dwa główne skojarzenia, które nasuwają się na myśl po przeglądnięciu wszystkich prac. Uczniowie
wykorzystując elementy kojarzące się zarówno ze świętami, jak i naszą miejscowością przygotowali ciekawe propozycje. W konkursie
nagrodzono uczniów w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV-VIII.
Prezentujemy zwycięskie prace oraz kartkę, która została wydrukowana i rozesłana z życzeniami do osób współpracujących z Urzędem
Gminy Kozy.					
(red)

Emilia Bełch z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozach.
Jej kartkę uznano za najlepszą w kategorii: klasy I- III.

Kamil Kozorowski ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Ta kartka zyskała najwięcej głosów jury w kategorii: klasy IV - VIII.

Wiktoria Wróbel ze Szkoły Podstawowej nr 1, kategoria:
klasy IV-VIII. Jej kartka posłużyła do przesłania urzędowych
życzeń.
Mateusz Gdaj ze Szkoły Podstawowej nr 2, kategoria: klasy IV-VIII, otrzymał wyróżnienie.
Nr 4 - kwiecień 2019
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Pisanki nagrodzone

gmina

W niedzielę palmową rozstrzygnięto doroczny konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną. Oceny 25 zgłoszonych prac dokonało jury, w trakcie wystawy swoje głosy
oddawali odwiedzający, po raz pierwszy odbyło się również głosowanie poprzez konkursowy fanpage w serwisie Facebook.
Pisanką roku wybrano pracę Aleksandry Augustin, 2 miejsce zajęły Teresa Pchełka
i Mariola Mendyka, 3 miejsce przypadło Aleksandrze Synowiec. Wyróżniono również prace Mai Nycz, Hanny Jakubiec, Wiktorii Stolarczyk, Anny Kine, Julii Obozy,
Magdaleny Obozy oraz Rozalii Świerkot. Nagrodę publiczności otrzymała Wiktoria
Stolarczyk (głosy osób odwiedzających wystawę w pałacowej galerii), nagrodę internautów zdobyła za największą liczbę polubień Gabriela Góra.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania i słodkości. Wszystkim gratulował
pomysłowości i kreatywności wójt Jacek Kaliński w towarzystwie dyrektora Domu
Kultury – Marka Małeckiego i przewodniczącego jury – Mirosława Kaczora. Nagrody ufundowali organizatorzy oraz sponsorzy - Tin Tours, Gospodarstwo Ogrodnicze
Szetyńscy, Przemysław Jakubowski. 11 edycja zorganizowana została przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy i Domu Kultury przy wsparciu
Urzędu Gminy Kozy.				
(Czesław Banet/red)
Pisanka Roku 2019 - Aleksandra Augustin

2 miejsce - Mariola Mendyka

Pisanki wielkanocne 2019

2 miejsce - Teresa Pchełka

Nagroda Internautów - Gabriela Góra
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Nagroda Publiczności - Wiktoria Stolarczyk

3 miejsce - Aleksandra Synowiec
Koziańskie Wiadomości

sport

Sportowe sukcesy Jedynki

Piłkarska wiosna Orła

Marzec obfitował w starty uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w zawodach sportowych, które
przyniosły bardzo dobre wyniki.

powiatu, chłopcy sięgnęli po medale brązowe.
W obu przypadkach dało to promocję do szczebla rejonowego.

PŁYWANIE
13 marca na terenie pływalni w Czechowicach-Dziedzicach odbył się Finał Powiatowych
Drużynowych Zawodów Pływackich. Najlepszą w stawce okazała się żeńska reprezentacja
Jedynki w składzie: Julia Sobuń, Nikola Koczur,
Kornelia Koczur, Nina Kapela, Agnieszka Nycz,
Iga Skoczylas, Natalia Nitecka, Patrycja Loranc,
Weronika Maślanka zdobywając tytuł mistrzowski oraz awans do półfinałów wojewódzkich.

SIATKÓWKA
W Kozach odbył się 15 marca Półfinał Mistrzostw Powiatu w Minisiatkówce. Reprezentujące SP nr 1 Julia Gil, Julia Nokielska, Marta
Olek, Joanna Olek, Aleksandra Susek, Kamila
Kowalska, Julia Wojtylak, Zofia Lasek, Martyna
Stwora i Karolina Zyzańska pokonały po 2:1
w setach rówieśniczki ze szkół z Wilkowic i Porąbki, sięgając po najwyższe miejsce i awans do
ścisłego finału.

BIEGI PRZEŁAJOWE
W środę, 27 marca, młodzi sportowcy udali się
do Zabrzega na Mistrzostwa Powiatu Bielskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych. Jedynkę reprezentowali chłopcy z klas 5-6 (Mateusz Zawada, Jarosław Olma, Patryk Nycz, Igor
Fajt, Igor Kasiuba, Nikodem Baścik, Krzysztof
Maślanka) oraz dziewczęta kl. 7-8 (Julia Sobuń,
Agnieszka Nycz, Iga Skoczylas, Wiktoria Koterbicka, Anna Golec, Natalia Nitecka). Dziewczęta zostały ostatecznie wicemistrzyniami

PIŁKA RĘCZNA
W dwóch terminach – 7 i 20 marca – przeprowadzono w Czańcu Półfinał Igrzysk Dzieci
i Młodzieży w Piłce i Minipiłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. W zaciętej rywalizacji zarówno dziewczęta z kl. 7-8, jak i chłopcy z kl. 5-6
zajęli 2 pozycję, ustępując tylko miejscowym
zespołom. Dziewczęta z kl. 5-6 zakończyły turniej na 3 miejscu.

Foto: arch. SP1

(R)

Z dużymi szansami na awans do klasy
A podokręgu Bielsko-Biała przystępują do rundy rewanżowej piłkarze LKS
Orzeł.
Kozianie, okupujący na półmetku rozgrywek b-klasowych pozycję wicelidera
ligi, wiosną rozegrają łącznie 9 meczów
o punkty. Czterokrotnie, mierząc się
z ekipami z Ligoty, Rybarzowic, Wilamowic i Łodygowic, piłkarze Orła zaprezentują się w roli gospodarza.
Ramowy terminarz spotkań przedstawia się
następująco:
10. kolejka – 14.04.2019 r., g. 17:00
LKS Mazańcowice – LKS Orzeł Kozy
11. kolejka – 20.04.2019 r., g. 11:00
LKS Orzeł Kozy – LKS Ligota
12. kolejka – 27.04.2019 r., g. 17:00
LKS Groń Bujaków – LKS Orzeł Kozy
13. kolejka – 4.05.2019 r., g. 16:00
LKS Orzeł Kozy – KS Iskra Rybarzowice
14. kolejka – 11.05.2019 r., g. 17:00
LKS Zamek Grodziec – LKS Orzeł Kozy
15. kolejka – 18.05.2019 r., g. 16:00
LKS Orzeł Kozy – LKS Wilamowiczanka Wilamowice
16. kolejka – 25.05.2019 r., g. 17:00
LKS Sokół Zabrzeg – LKS Orzeł Kozy
17. kolejka – 1.06.2019 r., g. 12:00
LKS Orzeł Kozy – LKS Słowian Łodygowice
18. kolejka – 8.06.2019 r., g. 16:00
KS Halny Kalna – LKS Orzeł Kozy
(M)

Szachowa czołówka

Foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

Kolejne udane występy szachowe stały się
udziałem zawodników startujących w barwach LKS Orzeł Kozy. Podczas Wiosennego Turnieju Szachowego w Bielsku-Białej
sukces osiągnęła Dorota Dziedzic, która

Tomasz Makuch to jeden z najzdolniejszych
szachistów reprezentujących koziańskiego Orła.
Nr 4 - kwiecień 2019

wygrała klasyfikację kobiet. Wśród zawodników do lat 10 na 2 miejscu zmagania
ukończył Stanisław Falfus. Trzecim juniorem poniżej 18. roku życia został Bartek
Dziedzic, a na 6 pozycji finiszował Maciej
Honkisz.
W grupie do lat 11 w VIII Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora MDK Koszutka w Katowicach wystartował Tomasz
Makuch. Jeden z najzdolniejszych podopiecznych Orła Kozy wygrał cztery partie, następnie trzy zremisował, dało mu to
łącznie 2 miejsce w końcowym zestawieniu.
Koziańscy szachiści przygotowują się już
do drugiego tegorocznego turnieju „Szachy z Orłem” o Puchar Wójta Gminy Kozy.
W Domu Kultury rywalizować będą od 3 do
5 maja.
(R)
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Pojedynki przy stołach
W marcu przypadła kolejna odsłona rywalizacji
w tenisie stołowym w ramach cyklu Grand Prix
„Złota Koza 2019”.
Ponad 80 zawodników zawitało do hali Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach
na turniej zaliczany do klasyfikacji generalnej.
W następstwie zaciętych meczów wyłoniono
triumfatorów w poszczególnych kategoriach.
I tak w gronie pingpongistów do 39 lat wygrał
Paweł Suchodolski, przed Arturem Wyrzykowskim i Sebastianem Szostokiem. Grupę
pomiędzy 40. a 59. rokiem życia zdominowali
w kolejności Janusz Ihas, Jerzy Ihas i Piotr Puda.
W kat. powyżej 60 lat na podium stanęli Wiktor
Kachno, Henryk Pietrzak oraz Stanisław Hajdusianek, a w klasyfikacji open najwyższe lokaty zdobyli Jakub Pietrańczyk, Sebastian Szostok
i Adam Roszkowski.
(csw)

historia
DUABUSCAPRIS (Dwiekozy)

Do połowy XIX wieku koziańskie karczmy za- w dębowych beczkach, a następnie było rozopatrywano w piwo produkowane w dworskim lewane do butelek o pojemności od 0,5 do
browarze, który mieścił się w dawnych zabu- 1 litra, zamykanych naturalnym korkiem oraz
dowaniach gospodarczych (dziś Spółdzielnia oklejanych etykietami w zależności od gatunZaopatrzenia Ogrodniczego). Uruchomienie ku. Nobilitacją dla właściciela rozlewni było
w 1888 roku linii kolejowej nr 117 przebiega- posiadanie butelek, a nawet etykiet z własnym
jącej przez Kozy dało możliwość sprowadzania nazwiskiem lub nazwą rozlewni. Takie butelki
tu różnorodnych produktów i towarów w więk- funkcjonowały również w koziańskiej rozlewni.
szych ilościach, w tym również piwa. Na prze- Od 1904 roku funkcję propinatora pełnił Franłomie XIX i XX wieku dworskim propinatorem ciszek Hołuj (1871-1927). Po wybudowaniu
w Kozach był Emil Blumenfeld, karczmarz po- okazałej kamienicy naprzeciwko stacji kolejochodzenia żydowskiego. Kim
wej w Kozach, postanowił
był propinator? Była to osoba,
otworzyć własną działalność.
która w imieniu właścicieli maFirma Franciszka Hołuja
jątku dworskiego zajmowała
działała prawdopodobnie od
się monopolowym wyszyn1907 roku i składały się na
kiem napojów alkoholowych,
nią: reprezentacja i rozlewnia
ich sprzedażą, produkcją, rozpiwa Arcyksiążęcego Browalewem, ale również dzierżawieru w Żywcu, produkcja i rozniem i prowadzeniem karczm.
lewnia wody sodowej „ForFunkcja propinatora była potuna”, produkcja wstążek
wszechna w polskich dworach
do pakowania „Solo” oraz
XVIII i XIX wieku.
własna restauracja. ZarówW Kozach największą karczno piwo, jak i woda sodowa
mą, położoną centralnie we
rozlewane były do oryginalwsi, była karczma „Pod konych butelek. Dziś, po poniem”. Jej budynki istnieją do
nad stu latach, ślady dawnej
dziś, a są to siedziby Domu
przedsiębiorczości kozian
Kultury oraz Urzędu Gminy.
są cennymi przedmiotami
To właśnie budynek Urzędu,
kolekcjonerskimi. W marcu
pierwotnie parterowy, pełnił
Towarzystwo Miłośników
funkcję obiektu gospodarczeHistorii i Zabytków Kóz zago dla karczmy „Pod koniem”.
kupiło na aukcji internetowej
Mieściły się w nim magazyn Butelka z koziańskiej wytwórni butelkę z rozlewni wody sowody sodowej „Fortuna” Franwódek oraz rozlewnia piwa. ciszka Hołuja, zakupiona na au- dowej „Fortuna” Franciszka
Do rozlewni piwo trafiało pro- kcji przez Towarzystwo Miłośni- Hołuja. Pamiątki po biznesie
sto z browaru (np. z Żywca) ków Historii i Zabytków Kóz
piwnym w tamtych czasach

Foto: Bartłomiej Jurzak

Historia (nie)jednej butelki

1. Butelka z rozlewni piwa Emila Blumenfelda w Kozach (XIX/XX wiek), z kolekcji Andrzeja Jekiełka
2. Butelka z rozlewni piwa Franciszka Hołuja w Kozach (pocz. XX wieku), z kolekcji Andrzeja Jekiełka

są przedmiotem poszukiwań specjalnej grupy
kolekcjonerów tzw. birofilów. Według znawców tematu, butelki z koziańskich rozlewni,
zarówno Emila Blumenfelda, jak i Franciszka
Hołuja, stanowią dziś znalezisko unikatowe, a w Polsce posiada je jedynie kilka osób.
W 2009 roku butelka z rozlewni piwa F. Hołuja osiągnęła zawrotną sumę 1400 zł. Niejeden
egzemplarz znajdujący się w zbiorach kolekcjonerów jest cudownie uratowanym „śmieciem”
wynoszonym z piwnic i strychów przy okazji
wiosennych porządków bądź remontów, także
w Kozach. Może warto dłużej się zastanowić,
co wyrzucamy.
Dzięki uprzejmości pana Andrzeja Jekiełka prezentujemy na fotografiach dwie butelki z roz(Bartłomiej Jurzak)
lewni piwa w Kozach.

Historia rodu Grabowskich
go II wojna światowa. Wiosną 1942 roku udał
się do Wielkiej Brytanii i jako strzelec pokładowy w polskich dywizjonach bombowych
uczestniczył w wielu nocnych nalotach na
obiekty niemieckie.
Krzysztof został trzykrotnie odznaczony Krzyżem
Walecznych, orderem
Virtuti Militari oraz wieloma medalami brytyjskimi.
Historii rodziny po wojnie oraz wielkiej pasji
żeglarskiej Krzysztofa poświęcone będzie trzecie
spotkanie, 24 kwietnia,
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na które serdecznie zapraszamy.
Książka Adama Hałata „Miłość aż po grób” jest
dostępna w bibliotece.

Foto: arch. GBP

Pozwól mi ojcze zaciągnąć się do RAF-u i pomścić nasze krzywdy – to cytat z listu, w którym
Krzysztof Grabowski prosi swego ojca Józefa
o zgodę na zaciągnięcie się do RAF-u w czasie
II wojny światowej. List napisany został w październiku 1941 roku w Santiago, stolicy Chile,
gdzie Krzysztof uczył się w gimnazjum, a później rozpoczął studia.
W środę, 20 marca, po raz drugi w Pałacu Czeczów Adam Hałat, autor książki „Miłość aż po
grób”, spotkał się z osobami zainteresowanymi
historią przedwojennych właścicieli tzw. willi Grabowskich. Opowiadał o losach rodziny
podczas II wojny światowej. Najwięcej uwagi
poświęcił Krzysztofowi, który z Kóz wyjechał
w 1938 roku do Santiago de Chile i tam zastała
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bezpieczeństwo

Anomalia pogodowe w Polsce nie należą
w ostatnim okresie do rzadkości. Niszczące
wichury i huragany potrafią dokonać dotkliwych szkód i spustoszeń w strefie swojego
działania. To zjawisko atmosferyczne powodowane najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi frontami atmosferycznymi, najgroźniejsze formy przyjmuje w naszej
strefie klimatycznej w okresie wiosennym
i jesiennym.
Warto przypomnieć sobie zasady postępowania w takich sytuacjach, i tak:
1) przed nadejściem silnych wiatrów:
• sprawdzić stan zabezpieczenia dachów,
okien, uprzątnąć z obejścia i balkonów przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr
mogą narobić szkód,
• pozamykać zwierzęta i odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenia, w których się znajdują,
• zapewnić sobie możliwość przebywania
w mieszkaniu przez dłuższy czas (pamiętać o lekach,
alternatywnych źródłach
światła itp.),
• zaopatrzyć się w paliwo
do samochodu (może być
potrzebny),

2) w czasie silnych wiatrów:
• zachować spokój, wychodzić na zewnątrz
tylko w sytuacjach absolutnie koniecznych,
• w przypadku, gdy zachodzi konieczność
przemieszczania się, nie zatrzymywać się pod
trakcjami elektrycznymi, reklamami, planszami, balkonami i drzewami,
• wyłączyć główny wyłącznik prądu – ograniczy to możliwość powstania pożaru,
• w budynku przebywać w środkowych i najniższych jego partiach, z dala od oszklonych
okien, sufitów i drzwi zewnętrznych,

Wiosenne zagrożenia
• słuchać komunikatów radiowych i telewizyjnych oraz przestrzegać przekazywanych
w nich zasad zachowywania się,
• w przypadku ewakuacji wyłączyć energię
elektryczną, zakręcić główny zawór gazu
i wody.
Drugim potencjalnym zagrożeniem związanym z anomaliami pogodowymi są powodzie
i podtopienia. Pozornie niegroźne strumyki
potrafią w krótkim czasie zamienić się w rwące potoki. Nasza gmina należy do bezpiecznych (biorąc pod uwagę zagrożenie powodziowe), jednakże przykłady z lat ubiegłych
nie pozwalają nam zapomnieć o tym problemie. Ważne jest, aby każdy, od kogo zależeć
może wielkość szkód powstałych w wyniku
działania żywiołów, właściwie się do takich
sytuacji przygotował. To pomoże wyeliminować straty, które mogłyby powstać w wyniku niedbalstwa lub zaniechania wykonania
swych podstawowych obowiązków. Stąd też
apel do mieszkańców o pomoc w utrzymaniu w czystości i drożności rowów przydrożnych biegnących w rejonach przylegających
do posesji i informowanie Urzędu Gminy
o stwierdzonych uszkodzeniach systemów
odprowadzających wody opadowe. Analogicznie należy reagować w przypadkach
zanieczyszczeń i odpadów składowanych
w korytach cieków wodnych, bądź też w ich
bezpośrednim sąsiedztwie.
Jak co roku na przełomie zimy i wiosny oraz
wczesną wiosną, gdy wiatr przesusza wierzchnią warstwę gleby, rozpoczyna się regularne
wypalanie traw, a co się z tym bezpośrednio
wiąże wyraźnie wzrasta liczba pożarów na
łąkach, nieużytkach i terenach chronionych.
Mimo, iż wypalanie traw jest niedozwolone
i niebezpieczne, pomimo stałych apeli, co
roku setki nierozważnych i bezmyślnych osób
(rolników, działkowców i innych osób) właśnie w ten sposób „oczyszcza” swoje pola, łąki
i trawniki.
Niestety, okazuje się, że co roku w takich po-

żarach giną też ludzie, najczęściej sprawcy
wypalania. W ostatnich latach w Polsce ofiarami pożarów traw były osoby starsze, których
zwłoki strażacy odnajdywali podczas gaszenia łąk. Nawet niewielki wiatr wystarczy, aby
mały ogień wymknął się spod kontroli i bardzo szybko rozprzestrzenił się i zmienił w tragiczny w skutkach pożar niszcząc pobliskie
lasy, często także zabudowania. Wypalanie
traw nierzadko utrudnia również poruszanie
się po drogach publicznych kierowcom samochodów (duże zadymienie), w wyniku czego dochodzi do wypadków i kolizji.
Należy pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – strażacy gaszący pożary traw, łąk
i nieużytków mogą w tym samym czasie być
potrzebni w innym miejscu np. do ratowania
życia ludzi poszkodowanych w wypadkach
drogowych.
Przypominamy:
O wszystkich zdarzeniach mających istotne
znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informujemy, w zależności od rodzaju zagrożeń, właściwe służby dyżurne:
112 – ogólnopolski i europejski numer
ratunkowy
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
991 – Pogotowie energetyczne
992 – Pogotowie gazowe
Od niedawna w telefonach komórkowych
funkcjonuje aplikacja BLISKO, przekazująca
mieszkańcom lokalne informacje, m. in. służące do bezpośredniego ostrzegania i informowania o zagrożeniach. Warto ją posiadać.
Będziemy udoskonalać i rozszerzać zakres
informacji udostępnianej przez tę aplikację.
To nic innego jak system wczesnego ostrzegania, który pomoże nam na bieżąco śledzić
zagrożenia i wpłynie w znacznym stopniu na
(ug)
nasze bezpieczeństwo.

Cyberprzestrzeń
O tym, że w Internecie można znaleźć niemal
wszystkie informacje, nie trzeba specjalnie
przekonywać. Oprócz pożytecznych danych,
znajdują się tam również treści, które mogą zaszkodzić nieprzygotowanemu na to odbiorcy,
a trudno za takiego uznać dziecko w wieku 12
lat, nie mówiąc o jeszcze młodszych. Podczas
jednego ze spotkań z uczniami w szkole, po
uzyskaniu od nich odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązujących ich ograniczeń w swobodnym dostępie do sieci internetowej, można
Nr 4 - kwiecień 2019

dojść do wniosku, że jedynie garstka rodziców
ma świadomość tego, z jakimi zagrożeniami
może spotkać się ich pociecha. A jest ich naprawdę sporo, wystarczy chwilę poszukać.
Przykłady: metody wytwarzania z całkowicie dostępnych produktów substancji psychoaktywnych, materiałów
wybuchowych i trucizn, pornografia
(w tym dziecięca), hazard, aspołeczne
zachowania i wiele innych, którymi
mogą podzielić się wszelkiej maści influencerzy i streamerzy (nie tylko gier).
Nie odetniemy dzieci od współczesne14

go świata, ale przynajmniej zainteresujmy się
ich cyfrową aktywnością, żeby zareagować zanim będzie za późno.
(Sebastian Harężlak)
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W Kozach jest ponad 100 km dróg
różnej kategorii. Około 52 km łącznie liczą drogi gminne. Około 40 km
stanowią drogi wewnętrzne, 6 kilometrów jezdni to drogi powiatowe,
blisko 5 kilometrów ma odcinek
drogi krajowej. Ponad 200 dróg ma
swoje nazwy.

Szpital, kolejka do lekarza. Po rejestracji, pacjenci są kolejno wywoływani:
„Numerek osiem teraz, siódemeczka jeszcze chwilę poczeka. Pięć, już można, proszę do zabiegowego”. Bezosobowa grupa numerów gotowa do przetrawienia przez system czeka cierpliwie na ich wywołanie i obsługę. Już nawet nie
Pani/Pan, zwykła cyfra. Podobnie może to wyglądać w wielu instytucjach opierających się na obsłudze dużej grupy ludzi w krótkim czasie i w nieprzystosowanych do tego miejscach, tymczasem nie każdy z nas chce być anonimową liczbą, przeznaczoną do bieżącej obróbki. Mamy nasze unikalne
osobowości, poczucie własnej wartości. Człowieka nie powinno się sprowadzić do roli bezosobowej cyfry. Rzekomo dzieje się tak dla naszego własnego dobra i w celu ochrony naszych cennych danych osobowych. Jak zwykle bywa, wprowadzaniem przepisów w życie zajmują się nie tylko racjonalni
ludzie, ale też, niestety, nadgorliwi służbiści, którzy do prostych reguł wprowadzają wymyślne modyfikacje, które zaburzają pierwotny sens przepisów
stworzonych z myślą o chronieniu prawa człowieka. Zmiany zasad ochrony danych osobowych były potrzebne, ale równocześnie stworzyły też sprzyjające warunki do postępującego uprzedmiotowienia człowieka. Czasami rozwiązania problemu są proste: „Pani z ósemką teraz, a Pan z siódemką,
proszę jeszcze chwilkę poczekać. Ty masz piątkę? Chodź do zabiegowego”. Jakoś lepiej brzmi.
		
(Sebastian Harężlak)
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1/ Tadeusz, działacz społeczny, były przewod
niczący Spółki Wodnej
2/ ojczyzna Wazów
3/ wirusowa choroba zakaźna
4/ Stanisław, były kierownik szkoły podstawowej (zmarł w 1958 r.)
5/ niejedna w bibliotece
9/ kaplica Matki Boskiej w koziańskim kościele
11/ wynosi satelitę na orbitę okołoziemską
13/ wśród pracowników zakładu Jarosława
Hałata
14/ sygnał w samochodzie
17/ ksiądz Stanisław, administrator do 1960 r.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą rozwiązanie

20
10

Poziomo:
1/ śmietankowe, do pieczywa
4/ górka w gwarze koziańskiej
6/ dawny zakład Stanisława Żurka
7/ wskazany na świeżym powietrzu
8/ „naszyjnik” Azora
10/ firanka w celi
12/ ptak łasy na czereśnie
15/ piwna dzielnica Brzeska
16/ gatunek gruszy
18/ wypływa spod Kamieniołomu
19/ kica po polach
20/ bliski krewny

7

1
Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w
bibliotece lub Urzędzie Gminy (sekretariat) do 30 kwietnia br. podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy).
Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.
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(Stanisław Laszczak)
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Konkurs na opowiadanie
„Stulecie polskiego kryminału”
Biuro Programu „Niepodległa” wraz z Komendą
Główną Policji ogłaszają konkurs literacki na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne „Stulecie polskiego
kryminału”. Zgłaszane opowiadanie musi być o charakterze kryminalnym lub sensacyjnym i nie może
przekraczać 27 000 znaków (ok. 15 stron maszynopisu). Prace konkursowe powinny zawierać mocno
rozbudowany motyw policyjny. Konkurs jest przeznaczony dla osób od 16 roku życia.
Prace należy przesyłać do 15 czerwca 2019 roku na
adres konkurs@niepodlegla.gov.pl. Jedna osoba
może zgłosić opowiadanie w jednej z trzech kategorii:
• kryminał sto lat temu – jeśli dobrze czujecie się
w klimacie retro, jeśli fascynujecie się historią i ciekawi Was, jak odkrywano sprawców zbrodni bez pomocy zaawansowanej technologii znanej z popularnych seriali telewizyjnych;
• kryminał dzisiaj – jeśli lubicie przyglądać się rzeczywistości, ciekawią Was aktualne głośne sprawy
albo… od dziecka marzyliście o byciu policjantem;
• kryminał za sto lat – jeśli nie boicie się wyzwań, lubicie puścić wodze fantazji i chcecie sprawdzić się
jako wizjoner w sprawach technologii bądź w roli
policjanta w społeczeństwie przyszłości.
Opowiadań nie należy podpisywać imieniem
i nazwiskiem, a jedynie wybranym przez siebie

pseudonimem i tytułem opowiadania.
W treści maila należy podać swój pseudonim, tytuł opowiadania, kategorię
oraz dane kontaktowe.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest warunkiem
udziału w konkursie. Wyrażenie zgody
na akceptację Regulaminu następuje
poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 (https://
niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/o%C5%9Bwiadczenie-uczestnika-konkursu.pdf ).
Organizatorzy przewidzieli nagrody
pieniężne (w każdej kategorii: 2 000
zł za pierwsze miejsce, 1 500 zł za drugie miejsce, 1 000 zł za trzecie miejsce).
Najlepsze prace zostaną opublikowane
w antologii pokonkursowej. Niewykluczone są także nagrody dodatkowe, nieujęte w regulaminie.
Informacje o konkursie można znaleźć
na stronie https://niepodlegla.gov.pl/
aktualnosci/konkurs-na-opowiadaniestulecie-polskiego-kryminalu/.

Spotkanie z Aleksandrą Radlak

foto: arch. GBP

Skamieniały odcisk

Na dwóch warsztatach rzeźbiarskich
w bibliotece dzieci robiły gipsowe odciski.
Płynna mieszanka
po tygodniu zmieniła się w twardy
kamień, który wyretuszowany i pomalowany zabrały ze sobą
do domów.

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Aleksandrą Radlak. Pani Ola pracowała w bibliotece 3 lata, w tym czasie
prowadziła kursy języka angielskiego dla dorosłych, pisała comiesięczne felietony w „Koziańskich Wiadomościach”. Interesuje się
cywilizacją słowiańską, literaturą, tradycją, wierzeniami. Od lat
zajmuje się pisaniem książek, monodramów, wierszy. Wyprowadziła się z Kóz we wrześniu ubiegłego roku, a jej pierwsza książka
„Cynobrowe pola” została wydana jesienią 2018 r. Podczas spotkania autorskiego opowie o książce, ale też o miejscach, w których
pisała i o tęsknocie za Kozami. Serdecznie zapraszamy do czytelni
biblioteki 8 maja (środa) o godz. 17.00.

(gbp)

(gbp)

Dumny jak paw

W przesyłce kurierskiej, obok zamówionego towaru, są jeszcze tzw. wypełniacze styropianowe lub piankowe. Co z tym zrobić? Podczas warsztatów rzeźbiarskich w bibliotece dzieci znalazły na nie sposób. Wykorzystały je do kreatywnej zabawy i skonstruowały piankowe stworki.
Tak złączyły pianki drewnianymi wykałaczkami, że zbudowana istotka
mogła samodzielnie stać. Jak się okazało nie było to wcale takie proste,
ale po kilku nieudanych próbach konstrukcje okazały się na tyle stabilne,
że niektóre z nich na chwilę stały się prawdziwymi zabawkami. (gbp)

Każdy człowiek ma swoją dumę. Rodzicie są dumni ze swoich dzieci,
dzieci mają satysfakcję z pokonania niespodziewanych trudności. Jest to
naturalne i wskazane. Jednak warto pamiętać, że poczucie dumy powinno być chwilowe. Nie można go nadużywać, gdyż może przemienić się
w cechę negatywną. Po zajęciach integracyjnych w bibliotece wiedzą już
o tym uczniowie z klasy I a ze SP nr 2 i klasy I b i d ze SP nr 1. Po wysłuchaniu bajki pt. „Paw” oraz krótkiej dyskusji wszyscy uczestnicy zajęć
wykonali piękne kolorowe pawie.			
(gbp)

foto: arch. GBP

foto: arch. GBP

Co z tym zrobić?
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Wydarzy się w Kozach...

19 kwietnia - 31 maja br.

Data

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Dodatkowe informacje

24.04

17.00

„Krzysztof Grabowski pierwszym Polakiem, który
samotnie przepłynął Atlantyk” – spotkanie autorskie Adama Hałata

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

www.gbpkozy.pl, wstęp wolny

25.04

10.00-14.00

SAGA – przegląd zespołów tanecznych

Dom Kultury
(sala widowiskowa)

wstęp wolny

26.04

10.00-14.00

SAGA – przegląd zespołów muzycznych

Dom Kultury
(sala widowiskowa)

wstęp wolny

29.04

10.00-14.00

SAGA – przegląd zespołów teatralnych

Dom Kultury
(sala widowiskowa)

wstęp wolny

29.04, 6.05,
20.05

16.00

Najpierw masa, potem rzeźba

Gminna Biblioteka Publiczna
(sala plastyczna)

warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci 6 - 10 lat,
zajęcia bezpłatne

30.04

17.00

Kino Awangardy w Polsce

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

Otwarty wykład UTW, Akademia filmowa
prof. Janina Falkowska, wstęp wolny

30.04-2.05

15.00-21.00

Majowe granie Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Ulice i place gminy Kozy

Młodzieżowa Orkiestra Dęta koncertuje
w przestrzeni publicznej gminy Kozy

03.05

13.50

Narodowe Święto Konstytucji 3-go Maja

pl. Ks. K. Kochaja

Uroczystość złożenia wiązanek kwiatów
pod tablicami pamiątkowymi

07.05

15.00

Dzierganie wśród książek

Gminna Biblioteka Publiczna
(czytelnia)

Zajęcia integracyjne dla kobiet,
www.gbpkozy.pl

07.05

17.00

O polskiej szkole matematycznej i nie tylko
(o matematyce bez równań)

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

Otwarty wykład UTW mgr. Tomasza Szymczyka
wstęp wolny

08-15.05

10.00 -19.00

08.05

17.00

09.05, 15.05

10.30 i 12.50

10.05

18.00

13.05

16.00

Tydzień Bibliotek pod hasłem „#biblioteka”:
• „Na kolanie pisane” spotkanie autorskie
z Aleksandrą Radlak, promocja książki „Cynobrowe pola”
• Dzieci w magicznym świecie – zajęcia dla
dzieci
• Biblioteczna Akademia Rock and Rolla – dla
dorosłych
• Warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci

10.05

17.00

Mateusz Dubiel – koncert fortepianowy

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

wstęp wolny

10.05

19.00

Dialogi małżeńskie – spektakl teatralny

Dom Kultury
(sala widowiskowa)

wstęp wolny

14.05

17.00

Znana i nieznana historia Polaków w Niemczech

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

Otwarty wykład UTW mgr. Mirosława Frączka, wstęp wolny

17.05

18.00

Warszawa – Żyrardów projekcja filmu

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

Film dokumentujący spotkanie poetyckie
Stowarzyszenia Autorów Polskich z udziałem tancerzy RootArt z Kóz, wstęp wolny

18.05

15.00-18.00

Piknik ART

Park dworski
(przy Pałacu Czeczów)

Piknik artystyczny dla dzieci i młodzieży
przygotowany przez Powiatowe Ognisko
Pracy Pozaszkolnej Art.

19.05

17.00

Róbmy swoje

Dom Kultury
(sala widowiskowa)

Koncert piosenki aktorskiej w wykonaniu
zespołu Włóczykije
Bilety - 10 zł

21.05

17.00

Interakcja leków z żywnością

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

Otwarty wykład UTW dr Justyny Kaźmierczak
wstęp wolny

24.05

18.00

PCK – koncert

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

wstęp wolny

30.04

17.00

Kino Awangardy w Polsce

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

otwarty wykład UTW „Akademia filmowa”
prof. Janina Falkowska, wstęp wolny

Gminna Biblioteka Publiczna
(czytelnia)
(czytelnia)

www.gbpkozy.pl

(czytelnia)
(pracownia plastyczna)

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, Kozy, ul. Krakowska 5, tel. 33 817 41 09, e-mail: wiadomosci@kozy.pl
Gazeta dostępna na www.gbpkozy.pl.
Redaktor naczelny: Mateusz Stwora. Redakcja: Krystyna Kusak, Monika Olma, Marek Małecki, Marcin Nikiel.
Teksty powstały przy współpracy Urzędu Gminy Kozy i podległych jednostek samorządowych.
Druk: drukarnia Propak, Partyzantów 52, 32-650 Kęty.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie również prawo do skrótów i redagowania tekstów.
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Nie ma czasu na nudę
E.P.: –Tak, zestawy ćwiczeń dla osób starszych
są inne. Ale na zajęcia przychodzą osoby, które chcą się ruszać, ćwiczyć i wzmacniać swoje
ciało, są bardzo aktywne. W rozmowach z osobami starszymi słyszę zadowolenie i satysfakcję

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia
w wodzie prowadzone przez Elżbietę Panek,
instruktor pływania.
Czy warto odwiedzać pływalnię?
Elżbieta Panek:– Warto. Warto ćwiczyć, ponieważ łatwo osiąga się dzięki temu pożądane
wyniki: spadek masy ciała, pozytywne kształtowanie sylwetki, poprawienie elastyczności i ruchomości mięśni. Pływanie przynosi ulgę w bólach pleców, wspomaga rozluźnienie mięśni,
przyśpiesza regenerację po wysiłku fizycznym,
łagodzi bóle stawów, obniża wysokie ciśnienie
krwi, wzmacnia kości. Dlatego polecamy i zachęcamy każdego do aktywności w wodzie.
Czy istnieją przeciwskazania dla osób
starszych do uczestnictwa w zajęciach?
E.P.: – Zajęcia w basenie, m.in. tzw. aqua aerobik, można polecić wszystkim – dzieciom, rodzicom, dziadkom. To świetna metoda na bezbolesne i skuteczne usprawnianie części ciała
po rozmaitych kontuzjach czy operacjach. Niejednokrotnie ćwiczenia w wodzie są najlepszą
metodą rehabilitacji po doznanych wcześniej
złamaniach czy zerwaniach ścięgien. Zaleca się
je kobietom w ciąży, jak i osobom otyłym czy
niepełnosprawnym. Aqua aerobik to nie tylko
przyjemność, ale także świetna zabawa. A wracając do sedna pytania – oczywiście, jak w każdym innym sporcie są przeciwskazania. To np.
ostre zapalenie oskrzeli, problemy z układem
moczowym, ostre zapalenie ucha wewnętrznego, zapalenie spojówek, zapalenie narządów
jamy brzusznej i zapalenie skóry. Te dolegliwości mogą uniemożliwić aktywne uczestnictwo
w zajęciach w wodzie.
Czy zajęcia z osobami starszymi różnią
się od tych prowadzonych z dziećmi
lub młodzieżą?

z zajęć. Obecnie z młodzieżą jest różnie, mają
zupełnie inne podejście do aktywności ruchowej.
Czy uczestnicy mają jakieś ulubione ćwiczenia? A może są również takie, które
niechętnie wykonują?
E.P.: –Według mnie osoby ćwiczące lubią
wszystkie ćwiczenia, które proponuję. Wykorzystujemy dodatkowo sprzęt – tzw. makarony,
piłki i kółka na ręce. Pracując z tymi elementami zwiększamy opór wody, dzięki czemu można spalić 500 kcal. Udział w zajęciach gwarantuje efektywny trening, aktywny odpoczynek
i doskonałą zabawę przy wesołej muzyce.
Zajęcia sportowe nie są jedynymi, które organizuje UTW. W ostatnich tygodniach słuchacze
mieli możliwość uczestniczyć w zróżnicowanych tematycznie wykładach. Jednym z gości
była Magdalena Tyniów, która z wielkim zaangażowaniem przedstawiła portret kobiet w baroku i w okresie międzywojennym, czyli od kobiety „nieistniejącej w przestrzeni publicznej”,
„nieprzydatnej zawodowo”, do samodzielnej
i niezależnej. Dr Bogdan Chorąży – archeolog,
kierownik Pracowni Archeologii Muzeum
Historycznego w Bielsku-Białej – pozwolił
słuchaczom zrozumieć, czym jest współczesna
archeologia, z jakich zdobyczy technologicznych korzysta, jakimi metodami się posługuje. A wszystko to poparte było przykładami
prowadzonych badań. W czasie wykładu nie
zabrakło również informacji o pracach archeologicznych w Kozach. Wątek koziański obecny był także w wykładzie pracownika Instytutu
Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
Artura Kasprzykowskiego „Podbeskidzka Solidarność w latach 1980-1981”. Jak co miesiąc ze
słuchaczami Uniwersytetu spotkała się również

foto: arch. UTW

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Kozach nie znają pojęcia nuda. Regularnie
odbywają się lekcje języka angielskiego, kurs
komputerowy, zajęcia tańca, gimnastyka na sali
oraz zajęcia na pływalni.
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prof. Janina Falkowska z wykładem „Kino polityczne” oraz Mirosław Frączek, który omówił
problem konfliktu krymskiego na przestrzeni
dziejów, przedstawiając także na drugim spotkaniu różnice i podobieństwa dwóch miast –
Jerozolimy i Betlejem.
Ważną formą aktywności są wędrówki górskie,
podróżowanie, zwiedzanie różnych zakątków
najbliższych okolic. To sposób na atrakcyjne
spędzanie wolnego czasu dostępny dla każdego. Duża grupa uczestniczyła w marcowej
wycieczce do Żywca. W programie, oprócz
zwiedzania miasta, w którym rolę przewodnika pełnił Mirosław Frączek, znalazła się wizyta
w Muzeum Starego Zamku oraz Muzeum Arcyksiążęcego Browaru. Zabrakło tylko spaceru
po historycznym parku, który był niedostępny
z powodu dużych zniszczeń w drzewostanie
spowodowanych huraganowym wiatrem.
W wiosennej aurze odbyła się już wędrówka
górska szlakami Beskidu Małego. Trasa przebiegała od Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego Kocierz przez Przełęcz Kocierską na Potrójną, skąd po odpoczynku w Chatce
na Potrójnej grupa schodziła do Kocierza Rychwałdzkiego (Basie), mijając po drodze tzw.
Zbójeckie Okno, czyli skalną basztę z charakterystycznym oknem skalnym, które powstało
wskutek wykruszania się piaskowca. Seniorzy
kochają podróżować i z niecierpliwością czekają na kolejne wycieczki (większość z zaplanowanych w tym semestrze ma już komplet
uczestników).
Uniwersytet Trzeciego Wieku przypomina
wszystkim seniorom – również niebędącym
członkami UTW – że można nadsyłać swoje wspomnienia z dzieciństwa biorąc tym
samym udział w konkursie „Gry i zabawy
mojego dzieciństwa – opowieści koziańskich seniorów”.
		

(UTW)

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością,
życzy wszystkim
mieszkańcom gminy Kozy
Gminna Rada Seniorów

kultura

Znikające skarpetki

foto: arch. GBP

Któż z nas nie szukał kiedyś skarpetki do pary? Czasami zdarza się, że jedna z nich gdzieś nagle znika. Tajemnice znikającej
skarpetki poznały dzieci z klas drugich b i d ze SP nr 1. Okazało
się, że skarpetki nie giną, a wyruszają w podróż szukać szczęścia
i przygód. Np. bordowa skarpetka uratowała z pożaru chomika.
Zabawne historyjki opisane przez Justynę Bednarek uczą jak
nie przechodzić obojętnie obok potrzebujących pomocy ludzi
i zwierząt.
Na spotkaniach w ruch poszły skarpetki, włóczka, papier oraz
guziki, z których powstały wesołe pacynki.
(gbp)

Panda wielka

foto: arch. GBP

W marcu grupy zerówkowiczów: zajączki i kotki ze SP nr 1 oraz kubusie i myszki z Przedszkola Publicznego świętowały w bibliotece
Międzynarodowy Dzień Pandy. Dzieci poznały zwyczaje tego sympatycznego misia, który nie zasypia zimą, wspina się na drzewa, a po
ziemi porusza się wolno i niezgrabnie. Większość dnia spędza na jedzeniu. Na wolności żyje tylko w Chinach. Spotkać go można wyłącznie w górach na dużych wysokościach, choć nie jest to łatwe, gdyż jest
bardzo płochliwy. Wszyscy chętnie sprawdzali swoje umiejętności
w układaniu puzzli na tablicy interaktywnej, nie zabrakło też pracy
plastycznej.
(gbp)

Domek Hobbita

Święto słowa
w Pałacu Czeczów

foto: DK

W marcu biblioteka uczestniczyła w Ogólnopolskim Czytaniu
Dzieł Tolkiena, które na całym Podbeskidziu trwało dwa tygodnie. Naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie klas piątych ze SP
nr 1. Wspólnie czytaliśmy i słuchaliśmy fragmentów powieści
„Hobbit, czyli tam i z powrotem”.
Tolkien, mistrz literatury fantasy, swoje dzieło tworzył podczas
pracy naukowej na Uniwersytecie w Oxfordzie. Podobno pierwsze zdanie powieści napisał poprawiając nudne prace swoich studentów. W trakcie bibliotecznych spotkań uczniowie losowali
cytaty z dzieł Tolkiena i układali wizerunek domku Hobbita na
tablicy interaktywnej.
Z kolei dzieci na warsztatach rzeźbiarskich projektowały domek
bohatera literackiego. Głośne przeczytanie fragmentu opisu literackiego domostwa Hobbita tak rozpaliło ich wyobraźnię, iż nie
było problemów z wykonaniem pracy.
(gbp)

foto: arch. GBP

W Pałacu Czeczów odbył się XXI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce - i - życie…” pod patronatem starosty bielskiego Andrzeja Płonki. Organizatorem konkursu było Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury,
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. W imprezie
wzięło udział 58 recytatorów wyłonionych w eliminacjach szkolnych
w 17 szkołach podstawowych i gimnazjalnych. 28 marca na uroczystym
zakończeniu konkursu poznaliśmy zwycięzców. 		
(dk)
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Baletowa wiosna
tańca było stoisko z artykułami inspirowanymi
sztuką baletową marki
Movement.
Zapraszamy dzieci i młodzież na cykliczne zajęcia
do Akademii Tańca i Baletu-Studio Movement
w Domu Kultury w Kozach. Więcej szczegółów
związanych z wydarzeniem na:

foto: uśkafoto.pl

Obchody Beskidzkiej Wiosny Baletowej były
okazją do jubileuszowego pokazu tanecznego
Time to dance przygotowanego z okazji 5-lecia
działalności Studia Choreografii i Teatru Tańca
Movement. Na wiosennej scenie tanecznej wystąpiły grupy baletowe, modern jazz i modern
gymnastic dance pracujące na co dzień w koziańskim Domu Kultury.
Swoje umiejętności zaprezentowały etiudy solowe, grupowe i duety z Akademii Tańca i Baletu
– Studio Movement z Buczkowic, Rudy Śląskiej,
Mysłowic i Bielska-Białej. W finale pokazu na
scenie pojawił się ciasteczkowy tort, który był
podziękowaniem dla młodych adeptów sztuki
tanecznej. Dodatkową atrakcją dla miłośniczek

www.bit.ly/KW_TimeToDance.
(dk)

Kobiety życia Agnieszki Osieckiej

foto: arch. DK

Panie, które świętowały 8 marca w Pałacu Czeczów, z zachwytem
wysłuchały koncertu „Kobiety życia Agnieszki Osieckiej” przygotowanego przez Dom Kultury. Jego tematem przewodnim były kobiety,
które dla znanej tekściarki stanowiły największą inspirację.
Z oryginalną scenografią, prezentującą nowe możliwości sceniczne
sali widowiskowej DK, wystąpiło osiem wokalistek, związanych
z Domem Kultury w Kozach: Sylwia Drewnicka, Małgorzata Łodziana, Gabriela Pezda, Sara Kuc, Anna Dudziak, Anna Czaplińska-Syjota,
Anna Polańska i Anna Presz. Akompaniował im Paweł Stępień, a scenariusz, reżyserię, scenografię przygotowała Sabina Piskorek-Oczko.
Koncert uświetniły też występy trębaczki Agnieszki Hałat, tancerki
Sary Handzlik, instalację plastyczną przygotował Jacek Kućka, a prezentację multimedialną Jakub Witkowski. Ogrom pracy i serc włożonych w realizację imprezy, został doceniony przez licznie zgromadzoną publiczność.
Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność.

(dk/red)

Budowa kanalizacji
W Pałacu Czeczów, 25 marca br., podpisano pierwszą umowę na roboty budowlane w ramach realizowanego projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
dotyczącego Zadania nr 3: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka,
obejmującej rejon: Krzemionki”. Budowę kanalizacji realizowała będzie firma EKOINSTAL z Suchej Beskidzkiej.
Ulice, na których prowadzone będą prace to: Agrestowa, Bielska, Bratków, Chmielowa, Krzemowa, Malowana,
Mostowa, Sadowa, Św. Walentego.
					
(ug)

Dni Kóz coraz bliżej…
Organizatorzy Dni Kóz 2019 zapewne nie mogą narzekać na nadmiar wolnego czasu, do rozpoczęcia wydarzeń związanych z obchodami święta naszej miejscowości pozostało niespełna półtora
miesiąca. W programie imprez znajdą się liczne prezentacje przygotowane przez dzieci i młodzież, zobaczymy zespoły działające na co
dzień w Domu Kultury. Loty balonem i pokaz motocyklowy uzupełnią atrakcje dla aktywnych – bieg na Hrobaczą Łąkę, rajd nordic

walking, piknik sportowy. Gwiazdy wieczornych koncertów są już
znane – „Grupa furmana” oraz „Łąki Łan”. Nowością będzie rywalizacja na sportowo i wesoło, z udziałem drużyn reprezentujących
dzielnice naszej miejscowości. Szczegóły programu zaprezentujemy w majowym wydaniu gazety, więcej informacji znaleźć można
też na stronach internetowych organizatorów (gmina Kozy, instytucje współorganizujące).

