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ZPiT „Kozianie” kolędowo
Jak co roku, Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” w styczniu odwiedził
wszystkie koziańskie parafie, występując z tradycyjnymi kolędami
i pastorałkami. Warto było zobaczyć pełne uroku wykonania przygotowane przez „Małych Kozian”. Wraz z mieszkańcami Kóz śpiewano
najpierw w kościele w Gajach (5 i 6 stycznia), w następną niedzielę
w Centrum (13 stycznia), a 20 stycznia w Małych Kozach. 16 stycznia, odbył się również VIII Koziański Wieczór Kolędowy, na którym
„Kozianie” dzielili scenę z zespołem „Beskid”. – Mamy nadzieję, że
udało nam się zarazić widownię swoim entuzjazmem i zamiłowaniem
do kultury. Za organizację działalności zespołu „Kozianie” dziękujemy prezesowi, Jerzemu Jurzakowi, który niedawno został wyróżniony na Noworocznym Spotkaniu z Twórcami i Animatorami Kultury
Powiatu Bielskiego – podkreślają przedstawiciele ZPiT „Kozianie”.
(red)
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Poprawione oświetlenie
Przy ulicy Krakowskiej na przełomie stycznia i lutego trwały prace
związane z modernizacją ulicznego oświetlenia. Wysłużone słupy zastąpione zostały nowoczesnymi, we wcześniejszym etapie zamontowano ledowe punkty świetlne, poprawiające widoczność zarówno dla
kierowców, jak i pieszych. – Odpowiednia widoczność dla wszystkich
użytkowników ruchliwej drogi to priorytet względem bezpieczeństwa.
Szczególnie w okresie zimowym, który mamy obecnie – podkreśla Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. Prace przeprowadzone zostały przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zmodernizowano
11 lamp. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach zabudowano również nowe punkty oświetleniowe przy drogach gminnych, w bieżącym
roku planowana jest kontynuacja prowadzonych działań.
(red)
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Odtworzone historie
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5 lutego otwarto w galerii w Pałacu Czeczów wystawę fotografii Bartłomieja Hałata pt. „Odtworzone historie. Dawno, dawno,
teraz”. Autora fotografii od zawsze interesowała historia Kóz, rodzimej miejscowości. B. Hałat jest informatykiem, programistą
i fotografem. Kilka lat temu połączył swe pasje i stworzył stronę
„poznajkozy.pl”, umożliwiającą wirtualne spacery po naszej miejscowości. W twórczości Bartłomieja ważną dziedziną jest fotografia
koncertowa, a dalej portrety i krajobrazy, nierzadko wykonywane
w technice analogowej.
Ekspozycja „Odtworzone historie…” to efekt jego wieloletniej pracy,
etap projektu, który konsekwentnie realizował wraz z grupą zaangażowanych osób: Alicją Urbańczyk, Wiolettą Grabską, Marcinem Dobiją i Bartłomiejem Jurzakiem. Na podstawie archiwalnych fotografii, opracowanych merytorycznie, stworzono cykl sesji zdjęciowych,
mających na celu odtworzenie, przedstawienie konkretnych sytuacji,
czynności z przeszłości, oddając jak najwierniej ich charakter. Jedną z przygotowanych fotografii wykorzystaliśmy do przygotowania
okładki bieżącego wydania.
Frekwencja na wernisażu wystawy była bliska rekordowej, a częstymi
komentarzami zwiedzających, było pełne niedosytu i nadziei pytanie
o ciąg dalszy… Wystawę można zwiedzać do końca marca, w godzinach otwarcia Pałacu.
(dk/red)
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Dwa wyróżnienia
historyczną publikację zatytułowaną „Wojennymi śladami kpt. Tadeusza Wawerskiego” (2014) oparł na wspomnieniach
wojennych ojca oraz jego znajomości z kpt.
Wawerskim i dokumentach, które zbierał
na terenie prawie całej Europy. O swoich
poszukiwaniach lubi mówić: momenta-

Adam Hałat – żądny przygód, łowca wrażeń, a obecnie tropiciel zapomnianych losów wojennych bohaterów. Po wyprawach
z aparatem fotograficznym i wędką powstała jego pierwsza książka pt: „Z wędką za
kołem polarnym” (2011). Z kolei pierwszą

mi było to śledztwo kryminalne. Ostatnia
książka pana Adama pt: „Miłość aż po grób”
została wydana w ubiegłym roku. Opowiada m.in. o niezwykłych losach kozianina,
Krzysztofa Grabowskiego, arystokraty, lotnika dywizjonu bombowego 301, pierwsze-

foto: arch. DK

W ostatni piątek stycznia, podczas Noworocznego Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego, wybitne
grono powiatowych twórców i animatorów
zasilili kozianie Adam Hałat i Jerzy Jurzak,
którzy zostali wyróżnieni za swoją aktywność społeczną.

go Polaka, który przepłynął samotnie Atlantyk. Rozmowa z Adamem Hałatem na str. 9.
Jerzy Jurzak – tancerz, śpiewak Zespołu
Pieśni i Tańca Kozianie, który istnieje już
ponad 32 lata. Od sześciu lat prezes stowarzyszenia ZPiT Kozianie. Kieruje zespołem,
a jak przystało na dobrego gospodarza pilnuje i dba o niego niemalże po ojcowsku.
Dziś do zespołu należą byli jego członkowie, ich dorosłe dzieci oraz grupa dziecięca.
W ramach realizacji projektów unijnych
dzięki zespołowi odtworzono dawny strój
koziański i reaktywowano obrzędy lokalne.
Członkowie zespołu uczestniczyli w projektach: „Etnokracje”, współtworząc kreacyjne
brzmienia muzyki ludowej, „Polski dwór”,
odtwarzając dawny koziański obrzęd dożynkowy. W ubiegłym roku pan Jerzy Jurzak zaangażował się osobiście w projekt
Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz „Szabla Hermana Czecza”. Zespół
ma za sobą wiele występów w Kozach, a także w kraju i za granicą, wydaje płyty i kalendarze promujące obrzędy i stroje.
W imieniu nieobecnego na uroczystości
Jerzego Jurzaka wyróżnienie z rąk starosty
bielskiego Andrzeja Płonki odebrał wójt
gminy Kozy Jacek Kaliński.
(MM)

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co
najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Można go otrzymać raz w życiu.
Wojewoda Śląski ma możliwość wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej o przyznanie takiego medalu na
wniosek Jubilatów zamieszkałych na tere-

nie gminy Kozy. Urząd Stanu Cywilnego
w Kozach przygotuje taki wniosek po otrzymaniu pisemnej zgody obojga małżonków.
Wzory oświadczeń zostały wysłane do
wszystkich Jubilatów, których udało nam
się odnaleźć na podstawie rejestru mieszkańców. W związku z powyższym prosimy
o podpisanie przygotowanej zgody i zwrot

do Urzędu Stanu Cywilnego w Kozach pokój nr 3 (parter) lub przesłanie pocztą do
22 lutego 2019 r. Planowane wręczenie
medali nastąpi
21 września 2019 r.
(ug)

Nowe możliwości i plany

Przy ulicy Nadbrzeżnej w Kozach funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych. – Rok 2018 minął bardzo szybko.
Rodzina Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego się powiększyła,

a każdy z naszych wychowanków osiągnął
małe – wielkie sukcesy. Jesteśmy pełni
dumy, jednak nie usiądziemy na laurach.
W Nowy Rok wkraczamy z nowym zapasem sił i motywacji, mamy ogromne plany
i zamierzamy pracować bardzo ciężko –
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mówią przedstawiciele ośrodka.
– Dlatego obok podziękowań z głębi serca
za wszystko, co udało się osiągnąć w ubiegłym roku, chcemy zaprosić do współpracy. Szukamy wolontariuszy, ludzi dobrej
woli, sponsorów. Każdy z nas ma coś, czym
może się podzielić – czas, wiedzę, umiejętności, finanse. Razem możemy więcej
– otwórzmy się więc na współpracę – zapraszamy do OREW-u w Kozach – podkreślają zgodnie.
Koziańskie Wiadomości

gmina

Środki finansowe dla organizacji pozarządowych
W piątek, 22 lutego, upływa termin składania wniosków w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury i sztuki, który został ogłoszony 29 stycznia. Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznaczono w tym roku kwotę 60 tys. złotych. Pełna treść zarządzenia oraz wnioski do pobrania znajdują się na
stronie www.bip.kozy.pl. 											
(ug)

Do 28 lutego można składać wnioski o przyznanie nagród sportowych gminy Kozy za
2018 rok. Pełna treść zarządzenia wójta
w tej sprawie oraz wniosek do pobrania
znajduje się na stronie internetowej gminy
Kozy www.kozy.pl.
Samorząd gminy przyznaje nagrody zawodnikom, mieszkańcom gminy Kozy, którzy
w zawodach sportowych organizowanych na
arenie światowej, europejskiej czy polskiej
osiągnęli znaczące wyniki sportowe, które
przyniosły satysfakcję samemu zawodnikowi, ale również naszej koziańskiej społeczności. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie
się na sesji Rady Gminy w marcu br.

Wśród nagrodzonych w latach poprzednich był m.in. Wiesław Wróbel,
reprezentujący z sukcesami naszą gminę na międzynarodowych zawodach w trójboju siłowym.

(ug)

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U.2018, poz. 1982), na terenie powiatu bielskiego kwalifikacja wojskowa
jest prowadzona w dniach od 4.02.2019 r. do 18.03.2019 r.
Dla osób z terenu gminy Kozy wyznaczono termin od 5.03.2019 r. do
6.03.2019 r. Dzień 18.03.2019 r. został przewidziany do wezwania kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa jest prowadzona w Bielsku-Białej w budynku
Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, ul. Emilii Plater 14 (parter),
43-300 Bielsko-Biała, telefon Powiatowej Komisji Lekarskiej –
572 43 85 91.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
• mężczyzn urodzonych w 2000 roku,
• mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

U W A G A !!!
Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku obowiązkowo należy ze sobą zabrać:

a) zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo
niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji
wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie
określonym w wezwaniu nie było możliwe,
• dokumentację medyczną (jeżeli takowa istnieje),
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (m.in. świadectwo ukończenia szkoły, zawiadomienie ze szkoły o pobieraniu nauki).

• kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo
będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017, poz. 944),
• osoby, które ukończyły osiemnaście lat i zgłosiły się ochotniczo do
pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.
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NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSOBY
PODLEGAJĄCEJ KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ OD OBOWIĄZKU
STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.
Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikacji wojskowej zawarte są
w Obwieszczeniu Wojewody Śląskiego, które zostało rozplakatowane
na tablicach informacyjnych i miejscach do tego wyznaczonych znajdujących się na terenie gminy Kozy.		
(ug)
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Nagrody dla sportowców za 2018 rok

Relacja z III sesji Rady Gminy Kozy
22 stycznia 2019 r. odbyła się III sesja Rady Gminy Kozy, na której podjęto następujące uchwały:
1) nr III/24/19 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr
XXIII/189/16 Rady Gminy Kozy z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kozach,
2) nr/III/25/19 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr
XXIII/188/16 Rady Gminy Kozy z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
statutu Domu Kultury w Kozach,
3) nr III/26/19 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr
XXIII/187/16 Rady Gminy Kozy z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kozach,
4) nr III/27/19 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr
XXV/202/17 Rady Gminy Kozy z dnia
23 lutego 2017 r. w sprawie powołania
Gminnej Rady Seniorów,
5) nr III/28/19 w sprawie przyjęcia
i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
nr XL/64/11 Rady Gminy Kozy z dnia 4
listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Kozy,

6) nr III/29/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci celowej dla Miasta
Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej. Wysokość
udzielanej dotacji finansowej przewidzianej
na 2019 rok to 9 383 zł,
7) nr III/30/19 zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zasad i trybu przyznawania oraz
rodzajów i wysokości nagród sportowych.
Zmianie uległ wzór wniosku o przyznanie
nagrody sportowej oraz termin wydania zarządzenia wójta gminy w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków,
8) nr III/31/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom
tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Kozy,
9) nr III/32/19 w sprawie 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,

gmina

10) nr III/33/19 w sprawie ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik
o określonej pojemności. Z dniem 1 marca
2019 r. stawka opłaty za odbiór odpadów
od nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy zbieranych selektywnie wyniesie 14,00 zł oraz 28,00 zł za odbiór odpadów
zbieranych w sposób nieselektywny,
11) nr III/34/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata
2019-2035,
12) nr III/35/19 w sprawie zmiany uchwały nr
II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok
gminy Kozy,
13) nr III/36/19 w sprawie planu pracy Rady
Gminy Kozy na 2019 rok,
14) nr III/37/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy
Kozy na 2019 r.
15) nr III/38/19 w sprawie rozpatrzenia skargi
na dyrektora Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach. Skarga została uznana
przez Radę Gminy Kozy za bezzasadną.
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.

Nieodpłatna pomoc prawna
Od 1 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy
Kozy realizowane jest zadanie polegające
na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, które jest zadaniem zleconym z zakresu
administracji rządowej realizowanym przez
powiat bielski. Zadanie to jest związane
z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej (Dz.U.z 2017 r. poz.
2030 ze zm.), której celem jest stworzenie
ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej
pomocy prawnej. System ten gwarantuje
bezpłatny dostęp do porad prawnych, które były dla niektórych mieszkańców nieosiągalne ze względu na koszt. W naszym
powiecie, zostało utworzonych 6 punktów,
w których nieodpłatnie świadczona jest pomoc prawna.
W Urzędzie Gminy Kozy pomoc prawna jest świadczona w pokoju nr 5 (parter)
przez radców prawnych w następujących
dniach i godzinach:

poniedziałek
wtorek		
czwartek

13.30 - 15.30
13.00 - 17.00
11.30 - 15.30

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
odbywa się według kolejności zgłoszeń, po
telefonicznym umówieniu terminu wizyty
pod numerem /33/ 813-69-22
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje
osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna
obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadmi5

nistracyjnym lub:
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego, lub:
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
lub:
4. nieodpłatną mediację (w 2019 roku
fakultatywnie, a od 2020 roku obligatoryjnie), lub:
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem sprawy na
drogę sądową.
Koziańskie Wiadomości

edukacja

Dynamiczna „Błękitna Drużyna”
Ojczyzna” wygląda tak imponująco. Nasze
„Płomyki Pamięci” płonęły wyjątkowo ciepło
i długo. W rocznicę stulecia odzyskania niepodległości i stulecia istnienia ZHP mieliśmy
okazję wziąć udział w pochodzie oraz pełnić
uroczystą wartę w miejscach, w których zawsze
upamiętniamy naszych bohaterów – relacjonuje drużynowy.
Grudzień to 18. edycja „Harcerskich Spo-

grupę, która jakością i „harcerskim stylem” nie
odstawała od innych jednostek naszego Hufca.
W fabule wędrówek „w czasie i przestrzeni”,
za pomocą tajemniczej „kapsuły czasu” zwiedzaliśmy otaczający nas „świat” – relacjonuje
Krzysztof Czulak. Po powrocie do Kóz harcerze aktywnie uczestniczyli w uroczystościach
dożynkowych – m.in. zapraszając na smakowite wypieki. – W kolejnych miesiącach nie zapomnieliśmy o naszych bliskich, jak również lokalnych bohaterach, dzięki którym nasza „mała

tkań Pokoleń” – pożegnanie mijającego roku
w obecności rodziców, harcerskich seniorów.
– Spotkanie było możliwe dzięki przychylności
wójta i pracowników Domu Kultury. Dziękujemy również zuchom, którzy tradycyjnie już
przygotowali „Jasełka”. Wzbudziły one szczególny uśmiech i „łzę w oku” – dodaje Krzysztof
Czulak. Styczeń to „wielkie granie” z WOŚP.
W myśl hasła „Harcerz pomaga!” 34 wolontariuszy z „Błękitnej Drużyny” kwestowało w placówkach handlowych i na ulicach w dniu finału.

foto: arch. Błękitna Drużyna

W ostatnich miesiącach sporo działo się u koziańskich harcerzy. – Dynamicznie się rozwijamy – stwierdza z uśmiechem hm Krzysztof
Czulak, drużynowy 37 BDH „Błękitna Drużyna”. W minionym roku harcerze z Kóz zaliczyli
w pełni udany, prawdziwy harcerski obóz. –
Odpoczywaliśmy i bawiliśmy się wraz z innymi
drużynami z Hufca Beskidzkiego w Pogorzelicy. Wraz z zuchami stanowiliśmy najliczniejszą

Przedszkolaki

Błatnia zdobyta

foto: arch. SP1

Wycieczka SKKT Groniczki na Błatnią (917 m n.p.m.) odbyła się w trzecią sobotę stycznia. Wzięło
w niej udział ponad 40 osób – członków i sympatyków koła turystycznego przy SP 1. Dopisała
wspaniała pogoda – delikatny mróz, błękitne niebo i otoczenie pokryte grubą warstwą białego puchu. Dzieci szalały w śniegu i korzystały z dobrodziejstw zimy, dorośli dzielnie pokonywali kilometry i podziwiali bajkowe krajobrazy i szerokie panoramy na Beskid Śląski oraz Śląsko-Morawski. Po
raz kolejny górską wycieczkę SKKT Groniczki można uznać za w pełni udaną.
(SP1)
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Efekt? Zebrane 44 tysiące zł, o 5 tysięcy więcej,
niż w roku poprzednim.
Funkcjonowanie koziańskiej drużyny nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie z zewnątrz.
– Chcemy podziękować przede wszystkim
rodzicom. Dzięki nim możemy być dumni
z wielkich dokonań małych ludzi w harcerskich mundurkach – podkreśla drużynowy
Czulak. 37 DH liczy obecnie 49 członków –
to dzieci z Kóz oraz miejscowości ościennych
(Bielska-Białej, Bujakowa, Pisarzowic, Porąbki). – Spotykamy się w SP 1, gdzie możemy liczyć na przychylność, a naszym wizytom towarzyszy przyjazna atmosfera – dodaje.
Codzienne życie harcerza to głównie zdobywanie kolejnych stopni, sprawności, życie na biwakach, coraz bogatsza wiedza i jedyny w swoim
rodzaju lokalny patriotyzm. – Dlatego w tym
roku również mamy bardzo ambitne plany.
Wierzymy, że uda się je zrealizować, bo oprócz
„świetnych” rodziców, „Błękitna” wychowała
sobie już kadrę młodzieżową, która staje się
powoli jej przyszłością. W większości to jeszcze uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych i liceum: Maciej Pasierbski, Ania Pasierbska, Amelia Wołoszyn, Zuzanna Leśniak,
Milena Byrska, Mikołaj Handzlik i Tymoteusz
Chrapkowicz oraz zajmująca się harcerzami
starszymi dh pwd Paulina Kalita. W najbliższym czasie planujemy kolejne biwaki i obóz,
który dla każdego dziecka – i nie tylko – stanowi wyjątkowo wielkie przeżycie. To będzie ciekawy rok – podsumowuje Krzysztof Czulak.
		
(red/kc)

w zimie się nie nudzą!
Po świątecznym okresie przedszkolaki w Kozach
świętowały Dni Babci i Dziadka. – W każdej grupie przedszkolnej maluchy przygotowały się do
występu. Były piękne wiersze, piosenki i wesołe
tańce. A upominek, który każde dziecko wykonało samodzielnie, na pewno ucieszył dziadków.
Z okazji tych pięknych świąt pragniemy złożyć
wszystkim Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia. STO LAT! – wołają koziańskie
przedszkolanki. W styczniu i lutym odbyły się
w przedszkolu karnawałowe bale przebierańców.
Ponadto codziennie dzieci biorą udział w ciekawych zajęciach. Korzystając z uroków pięknej
i bajkowej zimy – badały właściwości zimowych
opadów, malowały lód i robiły sztuczny śnieg.
– Mimo mroźnej aury z radością bawiły się na
śniegu, lepiły bałwany i urządzały śnieżne bitwy
– dodają opiekunki z Przedszkola Publicznego.
(Przedszkole Publiczne/red)

6

historia
DUABUSCAPRIS (Dwiekozy)

Wysiłek serc
Na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia społeczność koziańska rozważała możliwość
budowy szkoły powszechnej dla dzieci. W dwudziestoleciu międzywojennym ok. 800 uczniów
uczyło się w trzech budynkach, nieprzystosowanych do nauki. Były to: osiemnastowieczna organistówka (pierwsza szkoła), budynek
dzisiejszego przedszkola przy pl. Ks. Kochaja
(w którym klasy liczyły średnio 50 uczniów)
i dawny budynek urzędu gminnego sprzed 1918
roku (dziś ul. Bielska 17).
W sierpniu 1934 roku zawiązał się Komitet Budowy Publicznej Szkoły Powszechnej, którego
przewodniczącym wybrano ks. katechetę Karola Kochaja. Początkowo Komitet zebrał kwotę
346 zł co, jak określiła prasa, stanowiło śmieszną
sumę. Stopniowo, różne osoby oraz instytucje,
zaczęły wspierać finansowo tę inicjatywę. Byli
wśród nich: Stanisław Opielowski – powiatowy
inspektor szkolny, dr Stanisław Alberti – starosta
powiatu bialskiego, Wydział Powiatowy i Gmina
Zbiorcza Biała. Nieobojętna pozostała rzesza
mieszkańców Kóz, głównie mężczyzn-murarzy,
którzy bezpłatnie wykonywali prace budowlane. Dzięki temu 19 lipca 1935 roku rozpoczęto
kopanie fundamentów, a 1 września tegoż roku
nastąpiło poświęcenie przez ks. proboszcza
Franciszka Żaka kamienia węgielnego. Zarząd

majątku dworskiego Czeczów-Tarnowskich
ofiarował ciosany kamień. Tartaki: dworski
i Jana Bierońskiego dostarczyły nieodpłatnie deski. Ponadto mieszkańcy składali w ratach ofiary
pieniężne od 5 zł do 200 zł, a chętni do pracy
deklarowali swą pomoc od 6 do 30 dni na budowie. Komitet początkowo planował powstanie
jednopiętrowej szkoły, lecz praca postępowała
tak szybko, że w lutym 1936 roku dwupiętrowy
budynek nakryto blachą.
Tak powstał gmach o powierzchni 550 m kw.,
z 15 salami lekcyjnymi, 5 mniejszymi z przeznaczeniem na kancelarię i gabinety oraz kuchnią
i mieszkaniem dla stróża. Nadzór nad pracami
budowlanymi sprawował inż. Florian Boratyński, kierownik Państwowego Kamieniołomu
w Kozach. Po zakończeniu prac wartość budynku szacowano na kwotę 130 tys. zł. Mieszkańcy
Kóz z dobrowolnych składek na ten cel złożyli
21 tys. zł, Wydział Powiatowy w Białej 12 tys.
zł, Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych udzieliło pożyczki w kwocie 15 tys.
zł, Gmina Zbiorowa Biała 2 tys. zł, a inne wpłaty
wyniosły 2,5 tys. zł.
15 stycznia 1937 roku odbyło się uroczyste
poświęcenie krzyży, które zawisły w szkolnych
salach. Obecny na uroczystości starosta powiatu bialskiego dr Stanisław Alberti (1895-1940,

Szkoła w budowie

prawnik, publicysta, żołnierz Legionów Polskich,
ofiara zbrodni katyńskiej) powiedział: Powiat
Bialski chlubi się obecnie dwoma budowlami,
jedna to zapora wodna w Porąbce, dzieło wiedzy
i kapitału, a druga to szkoła w Kozach powstała
„wysiłkiem serc”. Idąc za hasłem Marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego „Dźwigania Polski
wzwyż” obywatele Kóz nie będą na szarym końcu, bo zrobili już wiele, a będą robić i nadal na ile
ich tylko będzie stać. Kilka dni później 18 stycznia rozpoczęła się nauka w kilku przygotowanych do tego i wyposażonych salach na parterze
nowej szkoły. 1 września 1938 roku oddano do
użytku w pełni przystosowany budynek szkolny.
Tego dnia również ks. Karol Kochaj, przewodniczący Komitetu Budowy Publicznej Szkoły Powszechnej w Kozach, został odznaczony przez
Prezesa Rady Ministrów Sławoja Składkowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi „Za zasługi
na polu pracy społecznej”. Dziś na pamiątkę
tych wydarzeń plac przed obecnym budynkiem
Szkoły Podstawowej nr 1 nosi jego imię.
(Bartłomiej Jurzak)
W tekście wykorzystano informacje zawarte w „Zeszytach Społeczno-Historycznych Gminy Kozy” nr IV
i V, „Przeglądzie Samorządowym” 1937.

Ks. Karol Kochaj (1903-1961)

O Czeczach w Klubie Seniora
Członkowie koziańskiego Klubu Seniora, 23 stycznia w Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” wysłuchali opowieści o dawnych właścicielach pałacu, rodzinie Czeczów. Zainteresowani ich historią odwiedzili tydzień później bibliotekę, zwiedzili Izbę Historyczną, a w galerii zobaczyli wystawę „Droga do niepodległości mieszkańców powiatu bielskiego”. Wizyta w pałacu była okazją do wielu wspomnień
i opowieści o dawnym życiu w Kozach. Seniorzy przytaczali liczne anegdoty o dawnych mieszkańcach zabudowań dworskich, byłych
pracownikach dworskiej służby oraz o późniejszym Ośrodku Zdrowia zlokalizowanym w pałacu. Mimo licznych fizycznych barier do
pokonania, wizyta w Izbie Historycznej, dla wielu osób pierwsza, była miłą sentymentalną podróżą do lat ich młodości.
(gbp)
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Podwyżka opłat za śmieci

Informujemy, że od 1 marca br. zmieniają się
w naszej gminie stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka
opłaty dla mieszkańców za odpady posegregowane wzrośnie o 3 zł od osoby i będzie wynosiła 14 zł. Jeżeli odpady nie będą segregowane
opłata również będzie wyższa i wyniesie 28 zł od
osoby na miesiąc. Zmieniają się również stawki
opłat za śmieci dla nieruchomości niezamieszkałych. Przyczyną podwyżki są rosnące koszty
odbioru i transportu odpadów, obsługi Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz podwyżki cen za zagospodarowanie
odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami
w Bielsku-Białej. Przy obecnie obowiązujących
stawkach opłat za śmieci gmina Kozy nie byłaby
w stanie pokryć wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki
odpadami, w związku z tym, Rada Gminy Kozy
zmuszona była podjąć uchwałę ustalającą nowe
stawki opłat za śmieci.

Również w okolicznych gminach wzrosły stawki
opłat za gospodarowanie odpadami: Wilamowice – 15 zł od osoby za odpady segregowane, 28
zł odpady zmieszane; Jasienica – 15 zł od osoby
za odpady segregowane, 30 zł odpady zmieszane; Czechowice-Dziedzice – 16 zł od osoby za
odpady segregowane i 32 zł odpady zmieszane.
Nie trzeba składać nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Urzędzie Gminy.
W związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w najbliższym
czasie otrzymają Państwo zawiadomienia o wymiarze opłaty za śmieci na 2019 r. Miesięczna
stawka opłaty zostanie naliczona automatycznie.
Dla nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty
będzie stanowić iloczyn nowej stawki opłaty za
śmieci i liczby osób podanych w złożonej deklaracji, natomiast dla przedsiębiorców będzie iloczynem zadeklarowanych pojemników i stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności. (ug)

Zbiórka azbestu
Urząd Gminy organizuje zbiórki odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych
w naszej miejscowości. Również wiosną tego
roku zorganizowana zostanie kolejna akcja usuwania azbestu z Kóz.
W ramach zbiórki od właścicieli nieruchomości
odebrane zostaną wyroby azbestowe, które zostaną przetransportowane i unieszkodliwione
w specjalistycznych instalacjach. Aby skorzystać
z organizowanych przez gminę zbiórek należy
złożyć w Urzędzie Gminy Kozy stosowny wniosek, który można pobrać ze strony internetowej
gminy lub bezpośrednio w Urzędzie. Do właściciela nieruchomości należy zorganizowanie
demontażu wyrobów azbestowych oraz ich zabezpieczenie do czasu zbiórki. Należy pamiętać,
że azbestu nie można demontować samodzielnie! Demontażem wyrobów azbestowych mogą
zajmować się wyłącznie wyspecjalizowane firmy,
posiadające stosowne zezwolenia.
Azbest jest minerałem naturalnie występującym w przyrodzie. Jego cechą charakterystyczną
Nr 2 - luty 2019

są wyjątkowe właściwości fizykochemiczne. Jest
materiałem niemal niezniszczalnym, odpornym
na temperaturę, działanie kwasów i substancji
żrących, wody morskiej. Wykorzystywany był
praktycznie w każdej gałęzi przemysłu (budownictwo, transport, hutnictwo, energetyka). Wyroby azbestowe to substancje o udowodnionym
działaniu rakotwórczym dla człowieka. Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu, a z jego
włóknistej struktury. Przenikanie włókien azbestowych do powietrza, następnie ich wdychanie
do płuc jest przyczyną powstawania wielu chorób u ludzi – pylicy azbestowej, raka płuca, zmian
opłucnowych, międzybłonniaka opłucnej.
Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, właściciel nieruchomości, na
terenie której znajdują się wyroby azbestowe,
jest zobowiązany do bezpiecznego i zgodnego
z prawem postępowania zmierzającego do ich
usunięcia. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu zakłada likwidację wyrobów azbestowych do
roku 2032. 			
(ug)
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Rozmowa z Adamem Hałatem, autorem książek
opisujących wojenne losy koziańskich bohaterów i nie tylko...
Redakcja: W laudacji odczytanej podczas
tegorocznego wręczania nagród i wyróżnień dla twórców kultury powiatu bielskiego przedstawiono Pana jako człowieka
żądnego przygód i łowcę wrażeń. Kiedy
u Pana objawiła się ta swoista ciekawość
świata i chęć przeżywania coraz to nowych
przygód?
Adam Hałat: Powiedziałbym, że tkwi we mnie
od zawsze (śmiech). W czasach licealnych
trafiłem do harcerskiej drużyny żeglarskiej co
pociągnęło za sobą cały szereg wyjazdów, rejsów i związanych z nimi przygód. Po liceum
wybrałem studia geograficzne i nie był to wybór
przypadkowy. Ta ciekawość świata, jak Pan to
ujął, miała charakter oczywiście teoretyczny, bo
w czasach, gdy studiowałem geografię nikomu
nie śniło się, aby poznawać świat poprzez zwiedzanie go. Dopiero po zmianie ustroju, gdy można było otrzymać paszport stało się to możliwe.
Najpierw jednak należało zbudować dom, odchować dzieci, a dopiero później podróżować.
Red.: Pana pierwsze zagraniczne wojaże
były więc wyjątkowe?
A.H.: Niespecjalnie, bo podróżowałem po
krajach Europy, choć przyznam, że niemal po
wszystkich. Z żoną wyjeżdżaliśmy na typowe
wakacje, głównie na południe Europy m.in. do
Francji, Włoch, Grecji, Hiszpanii, a także krajów
bałkańskich. Jakby dopełnieniem tych wyjazdów
były wyprawy z grupą pasjonatów wędkarstwa
morskiego powstałą w Kozach około 2005 roku.
Z grupą tą wyjeżdżałem wielokrotnie do Szwecji
i Norwegii – w szczególności na daleką północ
– gdyż obszary położone za kręgiem polarnym
cieszyły się naszym największym uznaniem. Dodać trzeba, że przerwy w łowieniu ryb na morzu
poświęcaliśmy na zwiedzanie okolicy. Przykładem może być wycieczka do Narviku i wizyta na
cmentarzu z grobami polskich marynarzy z niszczyciela „Grom”, zatopionego przez Niemców
w sąsiadującym z miastem fiordzie.
Red.: A skąd się wzięło zainteresowanie
wędkarstwem?
A.H. Nie wiem. Jakiś impuls mnie wciągnął, lecz
na tyle mocno, że nie tylko wędkuję, ale od 30
lat jestem zawodowym strażnikiem rybackim.
Przez 15 lat prowadziłem też swój sklep wędkarski. Obecnie wchodząc w wiek emerytalny
trochę wyhamowuję, tym bardziej, że zajmują
mnie inne rzeczy.
Red.: Płynnie do tego przechodząc,
w 2011 roku wydał Pan pierwszą książkę

ludzie

Najważniejsza jest pasja
pt. „Z wędką za kołem polarnym”. Co to za
lektura?
A.H.: Jest to relacja z zupełnie ekstremalnej wyprawy koziańskich wędkarzy na Morze Barentsa
w 2010 roku. Ponieważ już wcześniej pisałem
relacje z naszych wypraw do czasopism wędkarskich, a ta była naprawdę wyjątkowa (choćby dlatego, że nasza baza znajdowała się niemal
dokładnie na Przylądku Nordkapp) uznałem,
że warta jest szerszego spopularyzowania. Tym
bardziej, że wszyscy jej uczestnicy są rodowitymi kozianami. W wyprawie tej fascynujące było
także to, że dostaliśmy do dyspozycji niewielki,
10-metrowy kuter, którym samodzielnie, tj. bez
pilota czy przewodnika pływaliśmy wokół Nordkappu poza widocznością brzegu. W tamtych
warunkach klimatycznych, wypływanie kilkadziesiąt kilometrów na ocean, tracąc ląd z oczu,
było przeżyciem ekscytującym. Zrobiło to na
mnie ogromne wrażenie, podobnie jak polowania na rekordowe, bo mające do 130 cm długości
dorsze.
Red.: Zainteresował się Pan również tematyką historyczną. Skąd pomysł na utrwalenie w książce postaci kapitana Tadeusza
Wawerskiego?
A.H.: Historia to kolejna z moich pasji. Wielu
kozian brało udział w działaniach wojennych, ale
trzech z tego licznego grona można śmiało określić mianem bohaterów, gdyż zostali odznaczeni
orderem „Virtuti Militari”. Pierwsza z wybitnych postaci to Aleksander Kunicki pseudonim
„Rayski”. To on zorganizował zamach na Franza
Kutscherę – generała SS i kata Warszawy. Historia ta została zekranizowana (film fabularny
„Zamach” z 1975 roku, reż. Jerzy Passendorfer),
a kilka dni temu obchodziliśmy 75. rocznicę tych
wydarzeń.
Drugi z naszych wojennych bohaterów to Tadeusz Wawerski. Ponieważ był on moim dalekim krewnym (jego żona była kuzynką mojej
mamy) to historia jego wojennych dokonań
była mi pobieżnie znana z opowiadań rodziców. Gdy dojrzałem do decyzji, aby spróbować
zebrać materiały historyczne o kpt. Wawerskim
udało mi się dzięki pomocy życzliwych ludzi z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego
w Londynie oraz archiwum Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii odnaleźć jego wojskowe
teczki personalne i sprowadzić ich kopie do Polski. Odnalazłem też jego syna, który przekazał mi
cenne dokumenty i pamiątki po ojcu, a ponadto
za pomocą Internetu nawiązałem kontakt z pasjonatami lotnictwa żyjącymi w Polsce i od nich
także otrzymałem dotyczące mojego bohatera
dokumenty oraz fotografie. Tak więc, dzięki tej
pomocy, zgromadziłem materiały i informacje

potrzebne do napisania książki. A że życiorys
kpt. Wawerskiego okazał się momentami sensacyjny, tym bardziej było to fascynujące. Dość
wspomnieć, że jako nawigator ciężkiego bombowca „Wellington” uczestniczył w bombardowaniu miast przemysłowych w Niemczech
i w 27. nalocie jego samolot został zestrzelony
nad północną Francją, znajdującą się wtedy pod
okupacją niemiecką. Cała sześcioosobowa załoga „Wellingtona” wyskoczyła ze spadochronami

W marcu 2015 r. Adam Hałat spotkał się w Krakowie z przybyłą ze Stanów Zjednoczonych Daisy
de Grabowski Richardson, siostrą Krzysztofa
Grabowskiego. Ostatnia żyjąca osoba z mieszkającej przed II wojną światową w Kozach rodziny
Grabowskich przekazała koziańskiemu pasjonatowi historii pamiątki rodzinne i fotografie.

i po szczęśliwym wylądowaniu uniknęła aresztowania, poza jednym pechowcem, który trafił
do niewoli niemieckiej. Był nim właśnie Tadeusz Wawerski, którego przewieziono do obozu
jenieckiego w Żaganiu. Dokładnie tego obozu,
z którego przeprowadzono najsłynniejszą wielką ucieczkę jeńców. Kapitan Wawerski nie brał
w niej udziału, a to dlatego, że w tym czasie był
zamknięty w karnej części obozu i izolowany od
pozostałych jeńców.
Red.: A „Miłość aż po grób” czyli najnowsza z Pańskich książek?
A.H.: To historia Krzysztofa Grabowskiego
(trzeciego z koziańskich kawalerów „Virtuti
Militari”) oraz jego rodziny mieszkającej przed
wojną w Kozach. Podobnie jak kpt. Wawerski
służył on w Polskich Siłach Powietrznych w Anglii i także jego dokumenty służbowe udało mi
się odnaleźć w brytyjskich archiwach i sprowadzić do Polski. Warto w tym miejscu dodać, że
w polskim lotnictwie w Wielkiej Brytanii służyło
oprócz wymienionych dwóch lotników bombowych jeszcze trzech mieszkańców Kóz: Zdzisław
Uchwat – pilot myśliwca oraz Ignacy i Kazimierz
Sablikowie – pełniący niedocenianą, lecz niezbędną służbę w obsłudze naziemnej lotnisk.
Krzysztof Grabowski w wojnie uczestniczył jako
młody chłopak i podobnie jak pozostali wymienieni tu kozianie zdołał ją przeżyć, choć z odnalezionych dokumentów wynika, że w zadaniach
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bojowych, do których często zgłaszał się na
ochotnika stale ocierał się o śmierć. Grabowski,
podobnie jak kpt. Wawerski, został zestrzelony
(nad Rostockiem – w 21. operacji bombowej),
lecz załodze udało się dolecieć do brzegów neutralnej Szwecji i uniknąć tym sposobem niewoli
niemieckiej. Skutkiem było natomiast umieszczenie całej załogi w obozie dla internowanych
i dopiero po trwających rok staraniach polskich
i brytyjskich władz wszyscy zostali zwolnieni i odesłani do Anglii. Zbieranie materiałów
o Krzysztofie Grabowskim przypominało momentami śledztwo kryminalne, w którym bez
przerwy pojawiają się nowe wątki, a jeden ciekawszy jest od drugiego. Decyzję o konieczności opracowania i wydania w formie książkowej
niezwykłych losów Krzysztofa podjąłem po odnalezieniu informacji o tym, że po zakończeniu
wojny poświęcił się pasji żeglarskiej, w której
odniósł historyczny sukces jako pierwszy Polak
w historii przepływając samotnie jachtem żaglowym Atlantyk.
Red.: Pozostając w temacie rodziny Grabowskich i ostatniej książki – co chciałby
Pan przekazać kozianom podczas spotkań,
które zorganizowane przez naszą bibliotekę odbędą się w najbliższych tygodniach
w Pałacu Czeczów?
A.H.: Oprócz historii wojennej i wspomnianego wyczynu żeglarskiego Krzysztofa Grabowskiego, dla mieszkańców Kóz ciekawa będzie
historia rodziny. Pierwsze spotkanie poświęcimy
zatem losom arystokratycznej rodziny Grabowskich w czasach międzywojennych, gdy mieszkali w Kozach w znanej wszystkim „willi Grabowskich”. Opowiem o ciekawych gościach w ich
domu, którymi bywali ówcześni celebryci, w tym
aktorzy, malarze, literaci i inni twórcy kultury.
Ponieważ wszyscy z domowników byli interesującymi ludźmi, wykonującymi różne zajęcia i posiadającymi wiele pasji, przeznaczymy na nie całe
spotkanie. Na drugim spotkaniu przedstawię
wojenne losy Krzysztofa, a także jego rodziny.
Okazało się bowiem, że nie tylko Krzysztof, ale
też jego rodzice zaciągnęli się do wojska i wszyscy mieli niebanalny udział w walkach z hitlerowskimi Niemcami. Trzecie spotkanie dotyczyć
będzie żeglarskiej pasji Krzysztofa Grabowskiego i jego samotnego rejsu przez Atlantyk, jak
również tragedii na wodach słynnego Trójkąta
Bermudzkiego, która stała się jego udziałem.
Mam nadzieję, że przedstawiane przeze mnie
losy Grabowskich zainteresują uczestników
spotkań. Aby ten cel osiągnąć mam zamiar zaprezentować m.in. kilkadziesiąt nigdy i nigdzie
nie publikowanych (także w mojej książce) foto(red)
grafii. 				
Koziańskie Wiadomości

Sala lekcyjna wypełniła się po brzegi - słuchaczami byli zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie

Przed debatą uczniowie wylosowali „swoje stanowiska”, przygotowując argumenty na „tak” i „nie”. Dyskusji poddano kontrowersyjną tezę
– „Polska szkoła nie przygotowuje młodego człowieka do życia we
współczesnym świecie”

Debata oksfordzka to rodzaj debaty, w której spotykają się przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy

Debaty z udziałem młodzieży w „Baczyńskim” odbywają się regularnie. Lutowa była kolejnym tego typu wydarzeniem w historii
liceum

Na zakończenie debaty wójt Jacek Kaliński wręczył
uczestnikom książki Arthura Schopenhauera „Erystyka,
czyli sztuka prowadzenia sporów”

W debacie uczestniczyło 6. uczniów. Na przemian zabierali głos opowiadając się za, bądź przeciw tezie
Autor zdjęć: Mateusz Stwora

Zwycięstwo w nowym teamie

Barw klubowych Volkswagen Samochody
Użytkowe MTB Team broni w obecnym
sezonie kozianin Bartłomiej Wawak, który
tegoroczne starty kolarskie rozpoczął bardzo udanie.
W styczniu kolarz pochodzący z Kóz zainaugurował sezon rywalizacją w wyścigu 4. Stage
MTB Race Lanzarote. Wykazał się znakomitą
formą. Zarówno pierwszy, jak i drugi etap wygrał. Dobrze wypadł także w „czasówce”, tracąc
po 50-minutowej jeździe zaledwie 8 sekund do
zwycięzcy. W klasyfikacji generalnej kozianin
spadł na 2. miejsce, ale ostatni etap znów zdominował, dzięki czemu z Lanzarote wyjechał
jako triumfator. – Nie ma to jak zacząć sezon od
zwycięstwa. Lepszego startu nie mogłem sobie
wyobrazić – z satysfakcją poinformował kolarz
na swoim oficjalnym fanpage’u na Facebooku.
Wraz z nadejściem nowego roku Wawak opuścił ekipę Kross Racing Team, której barw
bronił w ostatnich sezonach, zamieniając ją

na Volkswagen Samochody Użytkowe MTB
Team. – Moim głównym celem jest zbieranie
punktów UCI, aby wystartować w Igrzyskach
Olimpijskich w Tokio. Jednocześnie chcę przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie pozostałym członkom zespołu – zaznaczył kozianin,
który ocenił zarazem rok 2018. – Był dla mnie
ciężki pod względem psychicznym. Niestety,
problemy alergiczne i defekty na najważniejszych dla mnie wyścigach wpłynęły w dużym
stopniu na moje osiągnięcia, co mocno mnie
dobijało. Pomimo średnich wyników na najważniejszych wyścigach, wiele razy stawałem
na podium w innych punktowanych wyścigach, odzyskałem tytuł Mistrza Polski, a sezon
skończyłem na 25. miejscu w rankingu UCI.
Miałem w tym roku wiele powodów do radości, bo wiele w moim życiu zawodowym i prywatnym się zmieniło.

foto: Facebook /BartWawak/

sport

(MA)

Szachowe rozgrywki
Ekipa LKS Orzeł Kozy w pierwszym kwartale 2019 roku zaliczyła kolejne mecze Drużynowych Mistrzostw Polski – III Ligi Juniorów. Podczas
ostatnich spotkań w Czerwionce-Leszczynach kozianie zdołali zdobyć
punkt do tabeli, a to dzięki remisowi z KS Roszada Żory. Zdobycz Orłowi zapewnili zwycięskimi pojedynkami Tomasz Makuch i Szymon Polakowski, a podziałami punktów z rywalkami Paulina Lelek i Julia Drożdż.

Bliska korzystnego rezultatu ekipa trenera Michała Paździory była także
w konfrontacji z RKS Mat Ruda Śląska, w której Polakowski i Drożdż
pokonywali konkurentów, a Adam Koza dołożył 0,5 „oczka”. Wcześniej
w rozgrywkach III ligi debiutujący w niej kozianie po dwakroć cieszyli się
z wygranych – nad UKS G4 Tarnowskie Góry i KS Unią Bieruń Stary.
(MN)

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

Wyniki szachistów LKS Orzeł w Drużynowych Mistrzostwach Polski –
III Lidze Juniorów:
LKS Orzeł – UKS Baszta Wodzisław Śląski
2,0 – 4,0
UKS 21 Podlesie – LKS Orzeł
4,0 – 2,0
LKS Orzeł – UKS G4 Tarnowskie Góry
3,5 – 2,5
MDK 1 Bytom – LKS Orzeł
5,0 – 1,0
LKS Orzeł – KS Unia Bieruń Stary
5,0 – 1,0
RKS Mat Ruda Śląska – LKS Orzeł
3,5 – 2,5
LKS Orzeł – KS Roszada Żory
3,0 – 3,0
AKS Mikołów – LKS Orzeł
4,5 – 1,5
Skład LKS Orzeł: Julia Drożdż, Stanisław Falfus, Maciej Honkisz, Adam
Koza, Aleksandra Kulka, Paulina Lelek, Tomasz Makuch, Szymon Polakowski, Kacper Wojtusiak.

Koszykarskie wicemistrzostwo
W Czańcu uczennice Jedynki wzięły udział
w Półfinale Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w minikoszykówce. Reprezentacja dziewcząt z rocznika 2006 (kl. 6-te) zajęła drugie
miejsce.
(SP1)
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SP 1 Kozy - SP Czaniec
SP1 Kozy - SP Wilkowice
1. SP Czaniec
2. SP nr 1 Kozy
3. SP Wilkowice
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8:20
18:8

Trójboiści z wyróżnieniami
niany w minionym roku został
wicemistrzem świata federacji
GPC2 w przysiadzie ze sztangą w kategorii masters oraz wicemistrzem Europy federacji
WUAP w trójboju siłowym.
Na konto Majochy powędrowały złote medale na Starym
Kontynencie i na świecie,
odpowiednio w federacjach
GPC i WUAP w przysiadzie
ze sztangą i tzw. martwym ciągu w gronie juniorów.
(MA)

foto: Arch.

Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
od władz samorządowych powiatu bielskiego otrzymali reprezentanci Stowarzyszenia
Sportów Siłowych Benchpress Kozy.
Uroczyste spotkanie środowiska sportowego odbyło się w piątek, 1 lutego, w siedzibie
bielskiego Starostwa Powiatowego. Z rąk
starosty Andrzeja Płonki oraz przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego
wyróżnienia otrzymali między innymi koziańscy zawodnicy Grzegorz Drewniany
i Konrad Majocha, a także ich trener Wiesław Wróbel.
Wymienieni trójboiści daleko poza granicami Kóz przyczynili się do rozsławienia samej gminy, jak i powiatu bielskiego. Drew-

sport

Turniej w zimowej odsłonie

W zimowej edycji zmagań ponownie najlepiej radzili sobie młodzicy Pasjonata
Dankowice, którzy na półmetku cyklu wyprzedzają w tabeli o 2 punkty rówieśników
Zapory Porąbka. Kolejne lokaty w zestawieniu zajmują drużyny z Kóz – LKS Orzeł
oraz UKS. W ich bezpośrednim starciu
w sobotę, 26 stycznia, minimalnie lepszy
okazał się Orzeł, który wygrał 2:1.
Tradycyjnie na zakończenie rywalizacji wybrani zostali najlepsi zawodnicy rozgrywek.

W koziańskich zespołach na wyróżnienia
zasłużyli Jakub Jura (LKS Orzeł) i Stanisław Duźniak (UKS). Piłkarz tego drugiego
z klubów z Kóz Konrad Michna wygrał z kolei konkurs żonglerki z ilością 183 podbić
piłki, zorganizowany po meczach zaliczanych do tabeli „4 Pory Roku”.
Tabela po 2. turniejach:
1. Pasjonat Dankowice
2. Zapora Porąbka		
3. LKS Orzeł Kozy		
4. UKS Kozy		
5. Pionier Pisarzowice

– 18 pkt.
– 16 pkt.
– 12 pkt.
– 8 pkt.
– 0 pkt.

foto: Arch. CSW w Kozach

Pięć drużyn młodzików rywalizowało
w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach w turnieju piłkarskim z cyklu
„4 Pory Roku”.

(M)

Złota Koza podsumowana i rozpoczęta
Sebastian Szostak, Sławomir Tomsia (seniorzy
do lat 39), Janusz Ihas, Jerzy Ihas, Piotr Puda
(weterani 40-59 lat) oraz Piotr Tomzik, Wiktor
Kachno, Roman Pawłowski (weterani 60+).
Wszyscy otrzymali nagrody 20 stycznia.

W ubiegłym roku cykliczne zmagania cieszyły
się dużym zainteresowaniem kozian oraz miłośników tenisa stołowego, którzy przybyli do hali
Centrum Sportowo-Widowiskowego z okolicznych miejscowości. W grudniu rozegrano
ostatni turniej zaliczany do Grand Prix, który
pozwolił wyłonić najlepszych zawodników. Zostali nimi: Mateusz Zawada, Krzysztof Kurtycz,
Szymon Tomsia (kategoria 12 lat i młodsi),
Jakub Zawada, Jakub Wizner, Szymon Machelski (13-18 lat), Janusz Ihas, Jakub Pietrańczyk,
Jerzy Ihas (seniorzy open), Jakub Pietrańczyk,

W premierowej rywalizacji
w roku 2019 nie zabrakło
emocjonujących pojedynków w poszczególnych grupach wiekowych, których
wyniki zaliczono do klasyfikacji generalnej. Pingpongistów
czekają na przestrzeni nadchodzących miesięcy jeszcze
cztery turnieje w ramach
Grand Prix Kóz, dopiero po
ich zakończeniu znani będą
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triumfatorzy. Najbliższe zawody zaplanowano
na niedzielę, 24 marca, następnie potyczki przy
stołach odbędą się w maju, wrześniu oraz grudniu.
(red)

foto: Arch. CSW w Kozach

W niedzielę, 20 stycznia, zainaugurowana
została tegoroczna odsłona Grand Prix Kóz
„Złota Koza” w tenisie stołowym, podczas której nagrodzono najlepszych zawodników poprzedniej edycji.

Koziańskie Wiadomości

publicystyka
Felieton

Wzorzec

Od wieków szukamy wzorców. Idealni bohaterowie powinni spełniać wygórowane wymagania, mają być silni, piękni, odważni. Podziwiana
kobieta powinna być dodatkowo atrakcyjna,
sprytna, błyskotliwa, uwodzicielska. Dla doskonałego mężczyzny, oprócz warunków fizycznych, zalecane są jeszcze cechy w postaci nieustępliwego charakteru, wręcz bezczelności.
W dzisiejszych czasach, muszą jeszcze spełniać
wymagania dużej popularności w mediach
społecznościowych. Otoczeni powszechnym
podziwem wielbicieli, a znienawidzeni przez
zawistników, świecą niczym najjaśniejsze
gwiazdy. Fani śledzą każdy ich ruch, rozważają
wypowiedzi, fascynują się życiem prywatnym,

przy czym aktywność zawodowa współczesnych herosów schodzi na dalszy plan.
Podobno z wiekiem człowiek mądrzeje, staje
się wyczulony na wiele innych spraw, które
w okresie młodości wydają mu się błahe i nieistotne. Dotychczasowi idole ulegają przeterminowaniu. Nowi, jeżeli w ogóle się pojawią,
muszą posiadać użyteczne, uniwersalne cechy,
które warto naśladować. Zadajemy sobie
pytanie, kto tak naprawdę zasługuje na
nasz podziw i uznanie?
Ci, którzy swoje życie
strawili jak jasny pło-

mień mocno, szybko intensywnie, czy może
sumienni, systematyczni rzemieślnicy, którzy
w swoim cierpliwym trwaniu dali więcej światu niż zabrali z niego dla siebie? Poszukajmy
prawdziwych bohaterów obok nas, a nie na
okładkach kolorowych czasopism, przeważnie
te historie są znacznie ciekawsze, a na pewno
mniej trywialne.
(Sebastian Harężlak)

bezpieczeństwo

Naucz mnie, kiedy mówić NIE
Policjanci katowickiej Komendy Miejskiej
Policji wraz z tamtejszym Urzędem Miasta
i Ośrodkiem „METIS” od kilku miesięcy prowadzą kampanię edukacyjno-profilaktyczną
pod nazwą „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”.
Jej głównym założeniem jest uwrażliwienie
rodziców i opiekunów prawnych na kwestię
pozostawiania dzieci bez opieki oraz uczenia
ich asertywnej postawy w kontaktach z obcymi.
Przeprowadzony przez policjantów kontrolowany i zarejestrowany eksperyment pokazuje zagrożenie dla najmłodszych, którzy pod
wpływem zachęty i obietnicy zabawy są gotowi
oddalić się z nieznaną osobą. Film z wykonanej
próby jest dostępny na stronach internetowych
wcześniej wymienionych instytucji. Warto się
z nim zapoznać, ponieważ świetnie oddaje proces przełamania ostrożności dziecka za pomocą
obietnicy zabawy.
Akcja skłania do refleksji, czy w procesie wychowania najmłodszych, potrafimy zachować
zdrowe proporcje pomiędzy wymaganiem od
nich bezwzględnego posłuszeństwa, a dokonywaniem przez nich świadomych, suwerennych
decyzji? Zachwianie tej relacji w jedną tylko
stronę może doprowadzić do fatalnych skutków. W trakcie przeprowadzanych spotkań
z dziećmi uczącymi się w przedszkolach i szkołach zwracamy im uwagę na wiele potencjalnych zagrożeń: obcy proponujący poczęstunek
albo podwiezienie, nieznani ludzie próbujący
uzyskać wiedzę na temat dziecka i jego domu,
podawanie informacji przez telefon, postępowanie w przypadku zagubienia, niebezpieczne
zwierzęta, poruszanie się po drodze itp., jednak
nie jesteśmy w stanie zapewnić utrwalenia tych
informacji. Rodzice mogą w przystępny i umieNr 2 - luty 2019

jętny sposób wyposażyć dzieci w mechanizmy
obronne, które w sytuacjach zagrożenia mogą
okazać się bezcenne.
Profilaktyczna rola policjantów przeprowadzających spotkania sprowadza się głównie
do przedstawiania okoliczności i negatywnych
skutków nieostrożności oraz nadmiernej ufności. Małoletni, którzy z naturalną ciekawością
dopiero uczą się funkcjonowania w otwartym
świecie, mogą się czuć skonsternowani przedstawianymi im czarnymi scenariuszami, prze-

14

ważnie kończącymi się źle. W pewien sposób
przyczyniamy się do ograniczania ich entuzjastycznego postrzegania otoczenia, jednak
jest to konieczne w celu ograniczenia ryzyka
skrzywdzenia dziecka przez przestępców. Złoty
środek, również odnoszący się do dorosłych,
można zawrzeć w myśli: „Przygotujmy się na
najgorsze i miejmy nadzieję na najlepsze”.
(Sebastian Harężlak)

gmina

Kontrole kotłowni
Informujemy mieszkańców, że upoważnieni
pracownicy Urzędu Gminy Kozy przeprowadzają kontrole nieruchomości położonych
w Kozach, dotyczące możliwości spalania odpadów w kotłach lub w piecach, jakości i rodzaju spalanych paliw oraz ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie.
Podstawą podjęcia kontroli są w szczególności:
1. zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców, policję, inne podmioty,
2. obserwacje dokonywane w terenie przez
pracowników Urzędu Gminy Kozy,
3. odnotowany fakt braku oddawania odpadów komunalnych przez właściciela
nieruchomości, w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

Kiedy przyjedzie

4. lista nieruchomości przewidzianych do
kontroli w danym roku kalendarzowym,
przygotowana przez pracowników Urzędu Gminy Kozy,
5. ogłoszone poziomy ostrzegania, dotyczące zanieczyszczenia powietrza oraz inne
zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów na terenie nieruchomości.
W związku z tym ponawiamy apel do
mieszkańców o przechowywanie dowodu zakupu opału oraz świadectwa jakości
spalanych paliw, w celu przedłożenia ich
w czasie przeprowadzanej kontroli. Przy
zakupie opału w składzie opałowym, sklepie
lub w innym miejscu należy wymagać od sprzedawcy przekazania wraz z fakturą również świadectwa jakości dla paliwa.

Informujemy, że w bielskim PKS-ie
wdrożony został system dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) działający
w oparciu o serwis internetowy:
http://pksbielsko.kiedyprzyjedzie.pl/#/
Dzięki niemu pasażerowie autobusów
bielskiego PKS mogą uzyskać dostęp
do rzeczywistych odjazdów autobusów
z dowolnego przystanku w sieci komunikacyjnej.
System dostarcza informacji, za ile minut przyjadą autobusy poszczególnych
linii na przystanek w okresie najbliższych godzin. Czas podawany przez system może różnić się od rozkładowego,
bo uwzględnia aktualne opóźnienia autobusu wywołane korkami na trasie lub
wydłużonym postojem na przystankach.
Zachęcamy do pobrania oficjalnej aplikacji systemu kiedyprzyjedzie.pl dla
telefonów i urządzeń mobilnych działających w oparciu o platformę Android
i Windows Phone. Aplikacja umożliwia
wyświetlenie wirtualnej tablicy z najbliższymi odjazdami w czasie rzeczywistym
środków komunikacji miejskiej ze wskazanego przez pasażera przystanku.
Jak korzystać z serwisu dowiedzą się Państwo odwiedzając stronę internetową
http://pksbielsko.kiedyprzyjedzie.pl/#/.

(ug)

foto: arch. DK

Koncert za miedzą
Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej okazał się dobrym towarem
eksportowym. W niedzielę, 20 stycznia,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta wystąpiła
w repertuarze noworocznym w kościele w Bujakowie. Niby zwykły koncert,
a jednak gorące przyjęcie przez publiczność
uskrzydliło młodych muzyków, a miejsce
koncertu, kościół ze swą charakterystyczną
akustyką, nadały wydarzeniu niezwykłości
i podniosłości.

(ug)

(MM )

Poziomo:
1/ zespół maszyn
7/ Pisarzówka w Kozach
8/ ks. biskup, konsekrował kościół w Kozach w 1924 r.
9/ był nim Marian Czecz
10/ dawna nazwa głównej drogi przechodzącej przez Kozy
15/ środek komunikacji
17/ imię Sinatry, piosenkarza
18/ nazwa przedszkola prowadzonego przez siostry józefitki
19/ pociąg
20/ świętuje 2 maja
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Pionowo:
2/ pisze na złocie
3/ sami wybrani
4/ enerdowski dwusuw
5/ podkolanówki piłkarza
6/ trzecia żona Boryny
11/ odpowiedź organizmu na bodźce
12/ zawód popularny w Kozach
13/ silne wzruszenie
14/ górna część ubioru noszona dawniej przez
kobiety w Kozach
16/ gwiazdozbiór równikowy
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Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 28 lutego br. podając swoje dane osobowe (imię,
nazwisko, wiek, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie
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(Stanisław Laszczak)
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Jakub Witkowski, czyli Kx

foto: Arch. DK

W naszej miejscowości działa i tworzy wielu
młodych, utalentowanych ludzi. Co roku pokazuje to Promocja Młodych Talentów – impreza organizowana przez Dom Kultury i mająca
charakter przeglądu. Jednym z wyróżnionych
podczas ostatniej edycji wydarzenia jest Jakub
Witkowski. Pokazał się jurorom oraz publiczności w dwóch zupełnie różnych odsłonach –
jako iluzjonista i jako filmowiec.
Na co dzień Kuba rozwija oba swoje talenty.
Prowadzi kanały w serwisie You Tube, reżyseruje, kręci oraz montuje filmy i jednocześnie
zwykle w nich gra. Uczestniczy w zajęciach
filmowych i teatralnych. Jakby tego było mało
– zajmuje się przecież jeszcze iluzją… I właśnie
w tej dziedzinie podczas ostatniej PMT został
wyróżniony szczególnie – zorganizuje w Domu
Kultury swój pierwszy duży pokaz iluzji. Ale jak
sam Kx (bo taki obrał pseudonim artystyczny)

podkreśla: „To nie będzie zwykły pokaz kuglarza, który dostarcza widzom rozrywki. Myślę,
że mało kto spotkał się do tej pory z takim prezentowaniem sztuki iluzji. Traktuję to bardzo
poważnie, wręcz jako spektakl, dzięki któremu
mogę wyrazić siebie. Będzie to pokaz iluzji
i mentalizmu, który jest jej odłamem, skupiającym się na umyśle. Mam nadzieję, że na długo
zostanie on w pamięci widzów i skłoni ich do
zadawania pytań i refleksji. Chcę, żeby u każdego odbiorcy pojawiła się pewna wątpliwość...”
I pewnie właśnie stąd sugestia, by wśród widzów przeważali dorośli.
Nie pozostaje nic innego jak serdecznie Państwa zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie.
Spektakl iluzji „Wątpliwość” odbędzie się już
16 marca o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach. Bez wątpienia
– obecność obowiązkowa.
(Sabina Piskorek-Oczko)

Ze słabości do Agnieszki Osieckiej
Czy pamiętają Państwo koncert pt. „Agnieszka”, wystawiany w Kozach (i nie tylko) kilkukrotnie? Wszystkim, którzy go współtworzyli
zapisał się głęboko w pamięci i sercu. Pewnie dlatego niedawno zrodziła się koncepcja sięgnięcia do twórczości Osieckiej po raz kolejny.
„Kobiety życia Agnieszki Osieckiej” to tytuł imprezy, na którą serdecznie Państwa zapraszamy już 8 marca, czyli w Dzień Kobiet, na godzinę 19.00 do sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach.								
(dk)

Taniec
dla każdego
Taniec – dla jednych sposób wyrażania siebie,
dla drugich świetna pasja, dla innych sposób
na życie. Na pewno jest fascynującą przygodą
w każdym wieku. Od wielu lat w Domu Kultury organizowane są zajęcia tańca towarzyskiego
dla dzieci i dorosłych. W tym roku do grona
tancerzy dołączyli również słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Oprócz nauki jest
też czas na zabawę.
12 stycznia już po
raz trzeci odbył się
karnawałowy bal dla
tancerzy, podczas którego można było podziwiać mistrzowski
taniec grupy zaawansowanej. Wszyscy
uczestnicy miło wspominają ten wieczór
i czekają na kolejny
bal.

Zaproszenie na spotkanie
z Adamem Hałatem
W środę 27 lutego, o godz. 17.00
w sali koncertowej Pałacu Czeczów
odbędzie się spotkanie z Adamem
Hałatem, autorem książki „Miłość aż
po grób”. Będzie to pierwsza część,
z trzech zaplanowanych, zatytułowana „Szczęśliwy dom z widokiem
na Hrobaczą Łąkę”. Autor opowiadać będzie o mieszkańcach znanej
w Kozach „willi Grabowskich”, niezwykłych gościach w ich domu, a także sekretach z życia wyższych sfer
w XX-leciu międzywojennym.
Kolejne dwa spotkania odbędą się
20 marca i 24 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy, spotkanie
będzie niezwykle interesujące, autor pokaże m.in. nieznane fotografie
z Kóz. Książka „Miłość aż po grób”
jest dostępna w bibliotece.

(Anna Kaim, trener

(gbp)

tańca)
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Wydarzy się w Kozach...

15 lutego - 30 marca br.

Data

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Dodatkowe informacje
Widowisko muzyczno-iluzjonistyczne
(P. Stępień, A. Mitoraj) 40 zł

15.02

18.00

Transition

Dom Kultury
(sala widowiskowa)

18.02-22.02

10.00-14.00

Aktywne Ferie w CSW – Z nami nuda się nie uda!

Centrum Sportowo-Widowiskowe

Szczegóły: www.csw.kozy.pl, wstęp wolny
(po wcześniejszym zapisaniu się i wypełnieniu kart zgłoszeń dostępnych w szkołach
i CSW)

19.02, 05.03,
19.03

15.00-18.00

Dzierganie wśród książek – zajęcia integracyjne
dla kobiet

Gminna Biblioteka Publiczna
(czytelnia)

Szczegóły: www.gbpkozy.pl, wstęp wolny

20.02

11.00-13.00

Ferie z biblioteką (gry planszowe i zabawy)

Gminna Biblioteka Publiczna
(czytelnia)

Szczegóły: www.gbpkozy.pl, wstęp wolny

21.02, 28.02,
07.03, 14.03

18.30-19.20
19.30-20.20

Fitness dla kobiet

Centrum Sportowo-Widowiskowe (sala korekcyjna)

10 zł – wejście jednorazowe na zajęcia

23.02

19.00

Zabawa karnawałowa ZPiT „Kozianie”

Dom Kultury
Sala widowiskowa

ZPiT Kozianie, bilety do nabycia w DKK,
145 zł od osoby

24.02

09.00

II Memoriał im. Stanisława Jarosza w tenisie
stołowym

Centrum Sportowo-Widowiskowe

Zapisy w dniu zawodów w kasie CSW,
wstęp wolny

25.02, 4.04,
11.03, 18.03

16.00-17.00

Warsztaty rzeźby dla dzieci 6-10 lat

Gminna Biblioteka Publiczna
(pracownia plastyczna)

Szczegóły: www.gbpkozy.pl, wstęp wolny

26.02, 05.03,
12.03

17.00-20.30

Mecze piłki nożnej w ramach Halowej Ligi
Skrzatów

Centrum Sportowo-Widowiskowe (hala)

Szczegóły: www.hls.ligspace.pl

27.02

17.00-19.00

Promocja książki Adama Hałata „Miłość aż po
grób” – spotkanie z autorem

Sala koncertowa Pałacu
Czeczów

Szczegóły: www.gbpkozy.pl, wstęp wolny

28.02, 07.03,
14.03

16.30-17.20
17.30-18.20

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci

Centrum Sportowo-Widowiskowe (sala korekcyjna)

Bilet – 4,5 zł (wejście jednorazowe na
zajęcia)

03.03

08.00

II Międzynarodowy Bieg na Orientację „Zorientowane Kozy 2019”

Centrum Sportowo-Widowiskowe

Zapisy elektroniczne oraz w dniu zawodów
w biurze zawodów (CSW)

05.03

17.00

Portrety kobiet w literaturze i kulturze baroku,
i dwudziestolecia międzywojennego

Pałac Czeczów
Sala koncertowa

Otwarty wykład UTW
mgr Magdalena Tyniów, wstęp wolny

08.03

19.00

Kobiety mojego życia

Dom Kultury
Sala widowiskowa

Koncert utworów Agnieszki Osieckiej
bilety 10 zł

10.03

15.00

Grand Prix Kóz w minisiatkówce dziewcząt o Puchar Dyrektora CSW

Centrum Sportowo-Widowiskowe

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu

10.03

15.30

Występy taneczne grup tanecznych RootArt

Dom Kultury
Sala widowiskowa

Klub Sportowy RootArt, wstęp wolny

12.03

17.00

Ukraina i kryzys krymski – zarys konfliktu

Pałac Czeczów
Sala koncertowa

Otwarty wykład UTW
„Spotkania z historią i kulturą” Mirosław
Frączek, wstęp wolny

16.03

18.00

Jakub Witkowski – iluzja

Dom Kultury
Sala widowiskowa

Dom Kultury w Kozach
Występ młodego iluzjonisty, kozianina,
laureata ubiegłorocznej Promocji Młodych
Talentów, wstęp wolny

19.03

17.00

Archeolog i jego warsztat. Badania archeologiczne w Kozach

Pałac Czeczów
Sala koncertowa

Otwarty wykład UTW
dr Bogdan Chorąży, wstęp wolny

23.03

17.00

Beskidzka wiosna baletowa „Time to dance”

Dom Kultury
Sala widowiskowa

Popisy uczestników zajęć baletowych i modern jazz Studia MOVMENT, wstęp wolny

24.03

12.00

Festiwal Tańca BreakDance RootArt

Dom Kultury
Sala widowiskowa

Klub Sportowy RootArt, wstęp wolny

26.03

17.00

Kino polityczne w Polsce i świecie

Pałac Czeczów
Sala koncertowa

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

30.03

10.00

V Wiosenny Przegląd Taneczny POPPArt

Dom Kultury
Sala widowiskowa

Popisy artystyczne dzieci młodzieży POPPArt, wstęp wolny

Odtworzone historie Dawno, dawno, teraz

Pałac Czeczów Galeria

Wystawa fotografii Bartłomieja Hałata odtwarzająca dawne życie mieszkańców wsi
Kozy, wstęp wolny

Do 30.03

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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Dźwięki przeszłości

Przygotowania do balu

W styczniu grupy przedszkolne oraz młodsze klasy szkół podstawowych
odwiedziły Izbę Historyczną, w której zobaczyły czarne, gramofonowe
płyty winylowe. W dobie technik cyfrowych i internetu, dźwięk analogowy
odtwarzany z gramofonu jest dziś dla najmłodszych sporą atrakcją. Dzieci
z zaciekawieniem wysłuchały opowieści o odkrywcy techniki zapisu dźwięku – amerykańskim wynalazcy Thomasie Edisonie, miały okazję obejrzeć
oraz dotknąć archiwalnych egzemplarzy płyt, a na zakończenie wysłuchać fragmentów słuchowisk, wydanych na płytach czterdzieści lat temu.
„Dźwięków przeszłości” mogły słuchać dzięki sprawnemu gramofonowi,
wypożyczonemu bibliotece przez pana Tomasza Nycza, za co mu serdecznie dziękujemy.					
(gbp)

Biblioteczne warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci bawią, ale i pozwalają rozwijać artystyczne wizje. A że początek roku to czas karnawału i balów
przebierańców, dzieci zajęły się tworzeniem atrybutu każdego przebierańca, czyli masek. Wykonywały je tradycyjną metodą, z wykorzystaniem ścinki makulatury, mąki i wody. Końcowym etapem była ich
malarska dekoracja.
Przechodząc wszystkie etapy tworzenia masek, mali artyści musieli wykazać się wieloma umiejętnościami, również cierpliwością, bo bywało,
że nie wszystko poszło zgodnie z planem i niektórzy musieli rozpocząć
pracę od samego początku. Na szczęście takie „porażki” wkalkulowane
były w proces twórczy, a pokonywanie trudności także świadczy o kreatywności. Ileż przy tym było zabawy! Gdy maski były gotowe, trzeba
było tylko dobrać odpowiedni strój i czkać na bal przebierańców.
(gbp)

foto: Arch. GBP

Uniwersytet po spotkaniu

Z Krakostanu do Kirgistanu

foto: arch.

Szlakiem zaginionego profesora Baltazara Gąbki do Kirgistanu ruszyła we
wrześniu wyprawa krótkofalowców z Bielska-Białej i Krakowa. Współorganizatorem i uczestnikiem wyprawy był prezes bielskiego Klubu Krótkofalowców, mieszkaniec naszej miejscowości – Mirosław Kuc. Profesora
niestety nie odnaleziono, ale przywieziono z wyprawy masę wspomnień,
zdjęć oraz film, który zaprezentowano w styczniu w Pałacu Czeczów.
Okazało się, że filmy i wspomnienia z wypraw krótkofalarskich cieszą się
rosnącym zainteresowaniem miłośników turystyki. Projekcji towarzyszyły
opowiadania uczestników wyprawy, degustacja kumysu i snucie planów
na przyszłe eskapady. W kuluarach dało się słyszeć, że podobno ślad profesora Gąbki odnaleziono na pograniczu Indii i Butanu, czyli kolejna relacja
spod Himalajów. 					
(mm)
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W ostatnią środę stycznia w Pałacu Czeczów odbyło się I Spotkanie Integracyjne Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozach.
Uczestniczyli w nim słuchacze, sympatycy UTW oraz goście honorowi: Miłosz Zelek – przewodniczący Rady Gminy Kozy i Marek Małecki – dyrektor Domu Kultury w Kozach.
Po oficjalnych wystąpieniach, spotkanie poprowadził Mirosław
Frączek, koordynator ds. UTW. Podsumowano miniony rok
działalności, obecne osoby zapoznały się z planami na kolejny
semestr. Wybrano Radę Słuchaczy (Teresa Jankowska, Anna
Szymańska, Andrzej Szymański), która reprezentuje uczestników
UTW, a do jej zadań należy m.in. zgłaszanie wniosków dot. doboru tematów zajęć czy działań podejmowanych przez UTW.
Były więc sprawy poważne, ale i zabawa. W psychozabawie
„Wszystko o Tobie” wzięli udział wszyscy uczestnicy wraz z gośćmi. Każdy ze słuchaczy wypisywał na kartce swoje pozytywne
uwagi dotyczące poszczególnych osób i przyczepiał je im na plecach. Była świetna zabawa, która dała wszystkim dużo radości.
Przeprowadzono również konkurs z nagrodami ze znajomości
gwary Śląska Cieszyńskiego (pierwszą wycieczką słuchaczy Uniwersytetu był w ubiegłym roku właśnie Cieszyn) oraz słów staropolskich. Wybrane słowa gwary cieszyńskiej – np. gańba, kapsa,
mantel, spodek – nie okazały się trudne. Prawdziwe wyzwanie
stanowiły natomiast słowa staropolskie. Jakie niegdyś znaczenie
miały takie słowa, jak wacek, otoczyświat, parkot czy małodobry?
Ogłoszony został konkurs Gry i zabawy mojego dzieciństwa –
opowieści koziańskich seniorów. Mogą w nim wziąć seniorzy
60+, również spoza członków Uniwersytetu (więcej w regulaminie konkursu). Warto w nim wziąć udział nie tyko dla nagród, ale
przede wszystkim, by pokazać młodemu pokoleniu, że bez komórek, smartfonów, Internetu i facebooka też można było się dobrze
bawić (planowana jest publikacja wspomnień).
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali plakietki z logo Uniwersytetu, kartę zaliczeń oraz Biuletyn Informacyjny z dokładną informacją dotyczącą zajęć w drugim semestrze.
Spotkanie zakończone zostało w sali na piętrze pałacu, w miłej
i przyjacielskiej atmosferze, przy kawie i słodkim poczęstunku. Zapowiedziano kolejne spotkanie integracyjne. Tym razem
w czerwcu.
(Mirosław Frączek/red)
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foto: arch.

Bal bez promili
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ściowego. Wielu uczestników zabaw należy do
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, są też członkowie klubu AA, ale nie tylko. W tym roku
bal miał swój jubileusz – piętnastolecia. Ideą
przyświecającą organizatorom jest krzewienie
nowej kultury zabawy bez alkoholu, która stwarza szanse na uwolnienie ludzkich pokładów
dobra i życzliwości. Tu nie chodzi o zyski, lecz
o zapewnienie takiego poziomu atrakcji, który
pozwoli kontynuować tę inicjatywę w latach
następnych. O dobrą zabawę w tym roku zadbał profesjonalny wodzirej z zaprzyjaźnionej
wspólnoty Domowego Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju oraz didżej, który serwował muzykę
dopasowaną do wieku uczestników. Nie-

foto: arch. GBP

Drogi do niepodległości

W drugiej połowie stycznia w Pałacu
Czeczów można było oglądać wystawę
pt.: „Drogi do niepodległości mieszkańców powiatu bielskiego”. Wystawa jest
inicjatywą radnych powiatu bielskiego
poprzedniej kadencji, a została przygotowana przez Książnicę Beskidzką na podstawie materiałów dostarczonych przez
biblioteki powiatu bielskiego. Składa się
na nią dwanaście plansz, z czego dziewięć
poświęconych jest poszczególnym gminom powiatu bielskiego.
Ekspozycję w pałacu odwiedziły starsze
klasy szkół podstawowych nr 1 i nr 2 oraz
liceum. Wystawa zwracała szczególną

uwagę na działalność organizacji paramilitarnych i sportowych funkcjonujących
na tym terenie tuż przed I wojną światową m.in. Związku Strzeleckiego oraz
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
Ostatnia z tych organizacji działała również w Kozach. Spośród jej członków
rekrutowali się późniejsi żołnierze Legionów Polskich. Na wystawie przewijał się
również motyw obchodów pięćsetnej
rocznicy bitwy pod Grunwaldem, którą
to hucznie obchodzono w wielu miejscowościach dzisiejszego powiatu bielskiego
w 1910 roku. Wystawę można było zwiedzać do 31 stycznia. 		
(gbp)
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odzowne dla tej inicjatywy jest wsparcie ludzi
wielkiego serca, bowiem dzięki hojności licznych darczyńców pozyskiwane od nich nagrody i upominki trafiają do uczestników. W tym
roku patronat honorowy nad balem objął biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel oraz wójt
gminy Kozy Jacek Kaliński. Bal ma już swoją renomę i wielu corocznych uczestników, a z roku
na rok dołączają nowi. Są i tacy, którzy przyznają, że początkowo trzeba było ich namawiać, bo
nie wyobrażali sobie spędzenia takiej nocy bez
alkoholu. Po pierwszym balu zmienili zdanie.
Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do
wspólnej zabawy w przyszłym roku.
(LG/red)

„Spotkania
z Kolędą” 2019
6 stycznia w kościele pw. Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza odbył się jeden z koncertów XIX Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Kolędą” im. Piotra
Jakóbca. Organizatorami tego wydarzenia był Polski
Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej oraz
Dom Kultury w Kozach.Dla zebranej w świątyni publiczności wystąpiły trzy zespoły wokalne: Zespół Regionalny
„Grodźczanie” z Grodźca, Chór Mieszany im. Stanisława
Moniuszki z Czechowic-Dziedzic oraz Chór „Wrzos”
z Głębowic.				
(dk)

foto: arch. DK

19 stycznia 2019 roku w Domu Kultury odbył
się XV Jubileuszowy Bezalkoholowy Bal Karnawałowy. – Bawimy się świetnie! Na 150 procent, choć nie wypiliśmy ani kieliszka – śmiali
się zadyszani nieco tancerze po kolejnej serii
akrobacji podyktowanych przez wodzireja.
Balowanie na trzeźwo ma już w Kozach swoją
tradycję. Zapoczątkowała ją w 2003 roku młodzież oazowa, która w ten sposób chciała zrobić
coś dobrego, a przy okazji zarobić na wakacyjne
rekolekcje. Potem młodzież dorosła i wyjechała
na studia, a bale przestały się odbywać. Po przerwie, w 2014 roku, organizację balu przejęły
małżeństwa należące do Domowego Kościoła
w Kozach oraz przyjaciele z ruchu trzeźwo-

Koziańskie Wiadomości

Przecznia przebudowana
W grudniu 2018 roku zakończono roboty
związane z przebudową drogi powiatowej
ul. Przeczniej na odcinku o łącznej długości
1 830 mb. W ramach inwestycji wykonano
kompleksową modernizację drogi poprzez
przebudowę konstrukcji i nawierzchni jezdni, budowę chodników, przebudowę kolidujących elementów sieci technicznych,

budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów do posesji i skrzyżowań z drogami bocznymi. W wyniku przeprowadzonej
inwestycji znacznie poprawił się komfort
jazdy i bezpieczeństwo. Warto wspomnieć,
że jest to ostatnia tak duża inwestycja realizowana wspólnie na drogach powiatowych
z uwagi na fakt, że wszystkie drogi powiato-

we na terenie gminy Kozy w ostatnich latach
zostały gruntownie przebudowane. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 373 963,58 zł.
Gmina Kozy partycypowała w połowie kosztów inwestycji.
(ug)

