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13. tysięczna mieszkanka!

Gmina Kozy ma już 13 tysięcy mieszkańców! Stało się to za
sprawą małej Amelii, która w lutym uszczęśliwiła rodziców, stając się równocześnie wyjątkową mieszkanką naszej miejscowości. Gratulacje rodzicom złożył wójt Jacek Kaliński, przekazując
list wraz z upominkami. Do Amelii trafiło więc m.in. popularne
w ostatnich tygodniach koziańskie body czy kózka Marcelinka.
Co ciekawe, przed 10-laty 12. tysięcznym mieszkańcem również została dziewczynka – Marysia. Dla porównania dodajmy,
że przed 20-laty Kozy zamieszkiwało blisko 11 tysięcy mieszkańców. Kolejny jubileusz w roku 2030?
(MS)

Wielkanocne kartki

foto: MS

Symbolika świąt w połączeniu z elementami promocji gminy Kozy – to wytyczne dla uczestników biorących udział
w dorocznym konkursie na przygotowanie kartki wielkanocnej promującej naszą miejscowość. Zainteresowanie znów
było ogromne, a najmłodsi z trzech koziańskich podstawówek
przygotowali łącznie aż 83 propozycje! Komisja z zaciekawieniem przyglądała się pracom zwracając uwagę na pomysłowość względem umiejscowienia na nich symboli czy budowli
związanych z Kozami. Najlepszą kartką wybrano propozycję
6-klasistki – Zuzanny Rymarczyk, która przygotowana została
do druku (na zdjęciu), internauci wskazali jako najlepszą propozycję Pauliny Handzlik. Szczegółowe wyniki i zdjęcia prac
(MS)
dostępne są na stronie internetowej www.kozy.pl

Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób życzą

Przewodniczący Rady Gminy Kozy
Miłosz Zelek
Wójt Gminy Kozy
Jacek Kaliński
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Blisko 300 tysięcy dofinansowania

Dwa projekty z związane edukacją i rozwojem najmłodszych oraz pieniądze na
koziańskie place zabaw – to ostatnie dofinansowania, które otrzymała gmina Kozy.
W najbliższych miesiącach realizowane
będą m.in. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, integracja sensoryczna, a doposażonych w nowe urządzenia zostanie 6. placów zabaw.
Największy z projektów realizowany będzie w Przedszkolu Publicznym – „Rozwój
edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy”
– jego wartość to 163 381,24 zł (dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 138
874,06 zł, pozostała część to wkład własny
samorządu). Celem jest zwiększenie szans
edukacyjnych 35. dzieci, w przypadku których zdiagnozowano występowanie deficytów rozwojowych oraz doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych

30. nauczycieli bezpośrednio pracujących
z najmłodszymi objętymi wsparciem. W ramach zadania, które potrwa do 31 grudnia
br., organizowane będą dodatkowe zajęcia
z logopedii, integracji sensorycznej i rewalidacyjne na przestrzeni 1280. godzin.
Pozyskane środki umożliwią równocześnie doposażenie placówki w niezbędne
i nowoczesne pomoce dydaktyczne, pozwalające w pełnym zakresie realizować
wspomniane zajęcia. Drugi z projektów
to gimnastyka korekcyjna – zajęcia dla
uczniów szkół podstawowych organizowane są w Centrum Sportowo-Widowiskowym. Łącznie może brać w nich udział 60.
dzieci w czterech 15-osobowych grupach.
Szczegóły związane z dostępnością i terminami zajęć uzyskać można telefonicznie
– 33 817 57 40. Zewnętrzne środki pojawiły się w gminnej kasie również na place

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOZY

W związku z rosnącym na terenie kraju zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2 z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam
następujące ograniczenia w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Kozy i jednostek organizacyjnych gminy, w tym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola zwanych dalej: „urzędami”:
1) wyłączam urzędy - spod świadczenia usług bezpośrednio dostępnych vis-a-vis, co
oznacza, że od poniedziałku 16 marca 2020 r. będą one świadczone w ograniczonym zakresie,
2) interesanci będą obsługiwani w przypadku spraw niecierpiących zwłoki po wcześniejszym uzgodnieniu - telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - terminu wizyty w urzędach,
3) interesanci będą obsługiwani pojedynczo, co oznacza, że w danym momencie, poza
pracownikami urzędów, w biurze może znajdować się wyłącznie jedna osoba,
4) pracownicy urzędów udzielać będą informacji na temat realizowanych usług publicznych przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje
takie nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim,
5) korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibach urzędów, ale będzie
każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres,
6) kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna, płatności i należności publicznoprawne
i cywilnoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym albo przekazem pocztowym na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy.
z Urzędem Gminy Kozy można się kontaktować pod numerami telefonów:
Sekretariat 33 829 86 50
USC, ewidencja ludności 33 829 86 53
adres e-mail: ug@kozy.pl
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej można się kontaktować
pod numerami telefonu:
33 817 58 27, 33 812 34 60
z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkola można się kontaktować
pod numerem telefonu: 33 817 42 91
Ww. decyzja podyktowana jest troską o nasze wspólne bezpieczeństwo.

zabaw. Pozytywnie rozpatrzony wniosek
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 pozwoli zakupić nowe urządzenia o wartości ponad 130
tysięcy złotych, takiej wysokości dofinansowanie otrzymał bowiem koziański samorząd. – W planach są huśtawki czy zestawy
zabawowe, ale też nowa siłownia zewnętrzna i mini boiska do koszykówki. Pojawią się
również nowe stojaki na rowery, kosze na
śmieci i elementy ogrodzenia – obrazuje
Marcin Lasek, zastępca wójta gminy Kozy.
Poszerzenie „oferty” ucieszy zapewne najmłodszych, ale też starszych, korzystających np. z siłowni „pod chmurką”. A jeśli
jeszcze nie mieliście okazji odwiedzić żadnego z miejsc w Kozach przeznaczonych
do zabaw, być może wiosną będzie okazja?
(MS/UG)

Koronawirus
– działania
w Kozach
Do 27 marca br. pozostać mają zamknięte
placówki szkolne (stan na 16.03) w związku
z zagrożeniem epidemicznym wprowadzonym w Polsce. Kilka dni przed podjęciem
tej decyzji przez polski rząd identyczne działania zastosował również wójt gminy Kozy.
– Sytuacja jest bardzo poważna i dynamiczna. Reagujemy na bieżąco, podejmujemy
decyzje. Przede wszystkim apelujemy do
mieszkańców o sprawdzanie komunikatów
i informacji, ale pochodzących z rzetelnych
źródeł – przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia czy Gminę Kozy – mówi
wójt Jacek Kaliński. Ograniczone w zakresie
funkcjonowania lub zamknięte zostały również instytucje zarządzane przez gminę Kozy
– Centrum Sportowo-Widowiskowe, Dom
Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i Placówka Wsparcia Dziennego.
Na ostatniej stronie zamieszczamy
instrukcje związane z zagrożeniem
koronawirusem opracowane przez
Ministerstwo Zdrowia. Równocześnie zachęcamy, by odwiedzać stronę
internetową www.kozy.pl, instalować
aplikację BLISKO, śledzić media społecznościowe – bieżące informacje i zarządzenia gminy Kozy publikowane są
w tych kanałach komunikacyjnych.
(RED)
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Relacja z XIII sesji Rady Gminy Kozy

3 marca 2020 r., odbyła się XIII sesja Rady
Gminy Kozy, na której podjęto następujące uchwały:
1) Nr XIII/110/20 zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego Gminy Kozy,
2) Nr XIII/111/20 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji
celowej dla Miasta Bielska-Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
3) Nr XIII/112/20 w sprawie udzielenia
przez Gminę Kozy pomocy finansowej
Miastu Bielsko-Biała w ramach prowadzonej inwestycji,
4) Nr XIII/113/20 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na terenie gminy Kozy
w roku 2020,
5) Nr XIII/114/20 w sprawie ustalenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kozy na rok szkolny 2019/2020,
6) Nr XIII/115/20 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego,
7) Nr XIII/116/20 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości po-

łożonych w Kozach oznaczonych jako
działki: 2832/61, 2832/62, 2832/63,
2832/64 i 2832/65 obręb 0001 Kozy,
stanowiącej własność Gminy Kozy,
8) Nr XIII/117/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
położonej w Kozach oznaczonej jako
działka nr 5247/1 obręb 0001 Kozy,
stanowiącej własność Gminy Kozy,
9) Nr XIII/118/20 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak
również trybu ich pobierania,
10)Nr XIII/119/20 w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy,
11) Nr XIII/120/20 w sprawie uchylenia
uchwały XXII/157/12 Rady Gminy
Kozy z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie
postanowienia o odebraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne,

Policyjne roszady

Aspirant Marek Pawiński
– nowy kierownik Posterunku
Policji w Kozach

foto: arch.

Zmiany kadrowe i numerów telefonów
oraz kontynuacja planów działań priorytetowych (szczegóły związane z planami
dostępne m.in. na www.kozy.pl) – to wydarzenia związane z koziańskim Posterunkiem Policji na przestrzeni ostatnich
tygodni. Dotychczasowy dzielnicowy
rejonu Kozy Górne asp. Marek Pawiński
powołany został na stanowisko kierownika
posterunku (zastąpił st.asp. Piotra Klimę),
rolę dzielnicowego dla tego rejonu objął
sierż. Mateusz Barabasz. Dzielnicowym dla
rejonu Kóz Dolnych będzie sierż. szt. Dominik Sztafiński. Kadrowe ruchy to efekt

m.in. przejścia funkcjonariuszy na emeryturę oraz zmian w poszczególnych pionach
i zespołach policyjnych.
Co ważne, zmianom uległy dane teleadresowe do wszystkich jednostek policyjnych
w kraju, w tym rzecz jasna również do
koziańskiego posterunku. Zamiast dotychczasowego numeru kierunkowego
„33” wybrać należy numer „47”. Bez
zmian pozostały numery alarmowe – 112
oraz 997.
Aktualne numery telefonów – Posterunek
Policji w Kozach:
• Kierownik PP Kozy – asp. Marek Pawińki, tel. 47 857-07-40
• Dzielnicowy Kóz Górnych – sierż. Mateusz Barabasz tel. 47 857-07-42, służbowy telefon komórkowy: 727-032-526
• Dzielnicowy Kóz Dolnych – sierż. szt. Dominik Sztafiński tel. 47 857-07-41, służbowy telefon komórkowy: 727-032-525.
W przypadku nieobecności policjantów,
połączenie jest automatycznie przekierowywane do Komisariatu Policji w Kobier(R)
nicach (tel. 47 857-07-10).		

12) w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
13) Nr XIII/121/20 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
14) Nr XIII/122/20 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozy na lata 2020-2035,
15) Nr XIII/123/20 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy
Kozy z dnia 10 grudnia 2019r. Uchwała Budżetowa na 2020 rok Gminy
Kozy,
16) Nr XIII/124/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
Rady Gminy Kozy na 2020 r.
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach
Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Kozy bip.kozy.pl.

Zmiany
i podziękowania

Podczas marcowej sesji Rady Gminy
podziękowano za aktywność w ostatnich latach czterem osobom, zarządzającym jednostkami i stowarzyszeniami
działającymi na rzecz naszych mieszkańców, które zakończyły swoją pracę.
Symboliczne kwiaty i podziękowania
skierowane zostały na ręce Krystyny
Kusak (dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej), podziękowano również
Jerzemu Haurze (komendantowi
Komisariatu Policji w Kobiernicach). Nieobecni podczas uroczystości byli Sławomir Kasperek (komendant gminny OSP) oraz Mariusz
Polakowski (prezes LKS Orzeł), którzy również docenieni zostali za trud
pracy na przestrzeni minionych lat.
Obecnym na uroczystości w imieniu
samorządu dziękowali Jacek Kaliński
– wójt gminy Kozy oraz Miłosz Zelek
– przewodniczący Rady Gminy.
(RED)

GMINA

Będą zmiany na drogach?

W poprzednim numerze Koziańskich Wiadomości informowaliśmy
o pojawieniu się w naszej miejscowości
Gminnej Społecznej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jej członkowie
są po pierwszym spotkaniu – ustalono
m.in. dane kontaktowe dla mieszkańców czy plan działań na najbliższe tygodnie. W ramach posiedzenia omówiono
konkretne przypadki wymagające podjęcia różnych działań – informacyjnych,
profilaktycznych, ale też odnoszących
się do zmian w organizacji ruchu czy
oznakowaniu. Konsultowano również
założenia związane z projektem prac
modernizacyjnych na ulicy Kościelnej i skrzyżowaniu ulic Dworcowej,
Kościelnej, Młyńskiej i Nadbrzeżnej.
– Jesteśmy w trakcie opracowywania
szczegółowych planów związanych z inwestycjami w bezpieczeństwo w tym rejonie naszej miejscowości. O szczegółach poinformujemy niebawem – mówi
Marcin Lasek, zastępca wójta gminy.
Poniżej prezentujemy zakres działań, jaki
rada wyznaczyła sobie na najbliższe tygodnie, związane m.in. z diagnozą i rozwiązywaniem problemów:
• prawidłowe użytkowanie wyremontowanego odcinka ul. Beskidzkiej
(zatrzymywanie pojazdów, korzysta-

•

•

•

•
•

nie z chodników przez kierujących
pojazdami i pieszych),
zebranie danych policyjnych dotyczących zdarzeń drogowych od
1.01.2018 roku na terenie Kóz w celu
zdiagnozowania szczególnie niebezpiecznych miejsc,
praktyczne wypracowanie formy powiadamiania mieszkańców o popełnionych przez nich wykroczeniach
w celu oddziaływania pozakarnego
(wychowawczego), wypracowanie
z mieszkańcami modelu prawidłowego użytkowania dróg, edukowanie
poprzez przykłady,
rozważenie wprowadzenia strefy ruchu
znakami D-52 i D-53 na gminnych drogach wewnętrznych (wjazd i parking pod
Urzędem Pocztowym, plac targowy),
ujednolicenie ograniczeń prędkości
na ulicy Nadbrzeżnej do strefowej
(znakiem B-43),
wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatury
w Bielsku-Białej z prośbą o ponowne
rozpatrzenie możliwości poszerzenia
części drogi (chodnika) przy ulicy
Kościelnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych oraz upłynnienia
ruchu drogowego,

Nie poddawaj się!

Problem alkoholizmu nie powinien być
wstydliwy, a szansę na leczenie otrzymać
powinien każdy. Dlatego w najbliższych
wydaniach w Koziańskich Wiadomościach
publikować będziemy historie, które dla
jednych mogą być przestrogą, dla drugich
być może momentem przełamania…
Mam na imię Piotr i jestem alkoholikiem.
Tak się przedstawiam, ponieważ zachorowałem na śmiertelną chorobę.
Nie chciałem zostać alkoholikiem, jako
młody chłopak marzyłem o dobrym
i szczęśliwym życiu. Pewnie gdybym słuchał ostrzeżeń opiekunów, nauczycieli, to
w porę bym się zorientował i zdołał się zatrzymać. Jednak nie słuchałem, mało co do
mnie, dumnego najpierw nastolatka, a potem 20-latka, docierało. Alkohol działał na
mnie rozluźniająco, byłem bardziej sobą,
nie miałem lęków i kompleksów. To było
naprawdę miłe uczucie, gdy po trzech piwach lub paru kieliszkach zaczynał się stan
wesołości i rozluźnienia. Niestety, po tej euforii coraz częściej zdarzały się stany wybu-

chów złości i agresji. Potworne kace i chęć
dotrwania do popołudnia lub wieczora,
aby znów się napić – sprowadziło to moje
życie do bycia niewolnikiem alkoholu. Nie
widziałem możliwości, aby się nie napić,
nie „świętować”. Wewnętrznie czułem się
coraz bardziej samotny. Miałem momenty niechęci do życia w ogóle, ale gdy ktoś
wskazywał mi z boku, że być może przyczyną jest moje picie – wybuchałem złością. Wtedy w przeciągu kilku tygodni spotkałem ludzi, którzy mówili o sobie, że są
alkoholikami, ALE ODMAWIALI PICIA.
Gdy pytałem – dlaczego?, odpowiadali, że
są alkoholikami, czyli osobami mającymi
swoistą alergię na alkohol. Opowiadali, jak
straszne było ich życie, w niewoli czynnej
choroby alkoholowej. Opowiedzieli również, jak wszystko się zmieniło, gdy zaczęli
stosować kilka prostych zasad. Pierwszą
zasadą było „niepicie” tylko dziś – jeden
dzień od rana do wieczora. Alkoholik nie
jest w stanie sobie wyobrazić, że miałby nie
pić do końca życia, ale jeden dzień może
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• ulokowanie przystanków PKS przy
szkołach SP1 i SP2 w sposób zapewniający bezpieczeństwo pasażerom,
ponieważ aktualne rozwiązania nie są
optymalne,
• poszukiwanie możliwości inwestycyjnych w programach dopłat, konkursów,
• zmiana wysokości świateł doświetlających przejścia dla pieszych w celu osiągnięcia lepszej widoczności pieszych.

Dane kontaktowe:
Gminna Społeczna Rada Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego
43-340 Kozy, ul. Krakowska 4,
e-mail: GSRBRD@kozy.pl,
facebook: Koziańskie Wiadomości (poprzez wiadomości w messengerze). 		
(RED/GSRBRD)

Porady
dla rolników

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej zaprasza rolników na spotkania z doradcą w Urzędzie
Gminy w Kozach. Spotkania zaplanowane zostały w poniedziałki - 30 marca
br. i 27 kwietnia br. w godzinach 9.3010.30.
(R)

się udać. Jeden z nich powiedział mi, że
z takich pojedynczych dni uzbierało mu się
już 20 lat bez wypicia jakiegokolwiek alkoholu. To brzmiało jak baśń. Nie mogłem
uwierzyć, że to jest możliwe. Kolejną zasadą było regularne uczestniczenie w spotkaniach AA, w początkowej fazie, najlepiej
codziennie. Mina mi zrzedła – jak to codziennie? Ja nie ma czasu i pieniędzy, więc
zapytałem, ile to kosztuje. Z uśmiechem
odpowiedzieli, że spotkania AA są bezpłatne i czy na pewno ciężko byłoby poświęcić
godzinę dziennie na spotkanie, a w zamian
mam zagwarantowaną trzeźwość i zmianę
całego mojego życia na takie, jakiego nawet
sobie nie wyobrażam. To był trudny wybór
– piekło niewoli choroby alkoholowej, czy
nowe trzeźwe życie wraz z Anonimowymi
Alkoholikami?
Dla przeciętnego człowieka, być może on
nie byłby trudny, lecz dla mnie był to poważny dylemat...
cdn.
(AA/RED)
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Przyłapani na czytaniu

W trosce o podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów
biblioteka szkolna przy SP2 w Kozach zorganizowała w październiku konkurs fotograficzny ,,Przyłapani na czytaniu”.
Uczestnicy mieli za zadanie dostarczenie dwóch fotografii przedstawiających osobę czytającą książkę w typowej lub nietypowej
sytuacji. I przyznać trzeba, że uczniom kreatywności odmówić nie
można – czytanie na mieście, wspólnie z młodszymi, w nietypowych pozycjach czy wreszcie… na drzewie! I to właśnie fotografia 7-klasistki – Kingi Markiel, przedstawiająca osobę z książką na
gałęzi drzewa, zwyciężyła w zabawie. Wyróżnienia przyznano też
innym uczestnikom – podczas apelu podsumowującego półrocze
nagrodzeni zostali dyplomami oraz pozycjami książkowymi.
Zachęcająca do czytania akcja odbyła się również z okazji Walentynek. To już zabawa „Randka w ciemno z książką”. Czytelnicy
mogli wypożyczyć zapakowane w papier książki „w ciemno”, nie
znając wcześniej ich tytułu i autora. Na naklejonym serduszku
na opakowanej książce umieszczono krótkie hasła opisujące jej
treść i zachęcające do wypożyczenia właśnie tej pozycji. Zabawa

foto: arch. SP2

wprowadziła element tajemniczości i zaskoczenia, a co najważniejsze wszystkie przygotowane pozycje-niespodzianki zostały
wypożyczone.
(SP2/RED)

Targi dla 8. klasistów

Szkoła Podstawowa nr 2 zaprasza na Targi Edukacyjne. Skierowane są przede wszystkim do tegorocznych ósmoklasistów, ale
z zaproszenia skorzystać może każda zainteresowana osoba. W ramach wydarzenia swoją ofertę zaprezentują szkoły publiczne
i prywatne – licea, technika oraz szkoły branżowe. Targi pierwotnie zaplanowane zostały na 31 marca jednak ze względu na
(SP2)
wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego ustalony zostanie nowy termin, szczegóły w sieci. 		

Uczniowie kontra regulaminy…

Debata oksfordzka to model panelu dyskusyjnego zdobywającego coraz większą
popularność w szkołach. W koziańskim
liceum odbywa się już od kilkunastu lat
(!), a rokrocznie uczniowie rozmawiają na
wskazany wcześniej temat. Tym razem –

w ramach 15. debaty, licealiści mierzyli się
z tezą – „regulaminy szkolne łamią prawa
człowieka”.
Dwa 3-osobowe zespoły przygotowywały się wcześniej do dyskusji – jeden z nich
zgodnie z zasadami „bronił” postawionej
tezy, drugi argumentował jej przeciwność.

– Mobilizujące przeżycie i szansa na sprawdzenie swoich możliwości w sytuacji stresowej, przed publicznością – mówi nam
Sebastian. Istotnie w sali pojawili się bowiem zarówno uczniowie, jak i zaproszeni
goście. – Taka forma debaty uczy na pewno
kultury wypowiedzi i szacunku dla drugiej strony.
Ale to równocześnie nauka wystąpień publicznych, co w kontekście
ustnej matury ma spore
znaczenie – ocenia Stanisław. Uzupełnić trzeba, że
zespoły stworzone zostały
przez tegorocznych maturzystów, co jak zgodnie
podkreślali uczestnicy stanowiło ciekawy element
przygotowań do egzaminu dojrzałości.
foto: arch. liceum
I choć podejmowana tematyka miała charakter
bardzo poważny, dyskusja przebiegała
w przyjaznej atmosferze. Nie zabrakło momentów, gdy zarówno jedna, jak i druga
strona mogła się uśmiechać. Co z chęcią
czyniła też publiczność. – Dowiedzieliśmy
się więcej na temat praw człowieka czy
statutu szkoły. Według mnie to ważne, by

znać swoje prawa i obowiązki względem
przyszłości. Temat był poważny, ale świetnie się przy dyskusji bawiliśmy – komentuje Miłosz. I nie sam „wynik” rozmowy był
najważniejszy, a fakt, by odpowiednio do
dyskusji się przygotować, prezentując swoją argumentację w sposób przejrzysty i zrozumiały dla „przeciwnika”. Zwracali uwagę
na to wszyscy uczestnicy, podkreślając
możliwość nabycia nowych umiejętności
przydatnych zarówno w kwestii zbliżającej się matury, ale też dalszej edukacji czy
aktywności na rynku pracy. – Budowanie
pewności siebie i nauka umiejętności wypowiadania się poprzez tego typu wystąpienia, dla wielu z nas są bardzo ważne.
Również w kontekście przyszłości i pracy
jaką chcemy wykonywać – podsumował
Kacper.
– Obecne uwarunkowania społeczno-polityczne sprawiają, że kultura dyskusji i rzeczowej wymiany poglądów ma ogromne
znaczenie. Formuła debaty oksfordzkiej
pozwala uczniom zapoznać się z tematami,
których na co dzień nie poruszają w tak szerokim zakresie, ucząc jednocześnie istotnych w życiu codziennym form komunikacji – podkreśla Alina Nowak, dyrektor
koziańskiego liceum.
(MS)

EDUKACJA

Karnawałowy bal

Uczniowie z klas 1-3 i grup przedszkolnych z SP1 w lutym tradycyjnie już wzięli udział
w balu karnawałowym. Tym razem motywem przewodnim była podróż samolotem po
najbardziej odległych częściach świata. Uczestnicy mogli pochwalić się ciekawymi strojami karnawałowymi i wykazać się poczuciem rytmu w trakcie zabaw tanecznych. Głównym celem była rzecz jasna integracja uczniów klas młodszych, ale również wspólne pożegnanie kończącego się karnawału. Zabawa należała do udanych, wszyscy uczestnicy
(SP1)
z radością brali udział w pląsach i przygotowanych atrakcjach.		

foto: arch. SP1

Opowiadanie dzieci z Jedynki

Uczniowie z klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach zajęć bibliotecznych
z cyklu „W zaczarowanej krainie książek”
pokusili się o ułożenie własnego opowiadania. Zainspirowała ich do tego książka
Doroty Gellner „Duszki, stworki i potworki”. Wcześniej jednak za pomocą włóczki,
kreatywnych drucików oraz ruchomych
oczek zrobili kolorowe stworki. Po czym
wszyscy uczestnicy tego wesołego spotkania wspólnie z wychowawczynią ułożyli następujące opowiadanie: „Pomponowe Szaleniaki i Oczaki pewnego dnia zawitały do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach.

Zwiedzają
szczyty

foto: arch.

Oj, działo się! Niektóre jadły książki, inne
straszyły czytelników, część z nich bawiła
się w chowanego, aż w końcu cała biblioteka zamieniła się w wielki plac zabaw. Na
szczęście nie trwało to długo. Duszki znudziły się takim zachowaniem i postanowiły
się zmienić. Od tego momentu zaczęły czytać książki, a następnie opowiadały je dzieciom po to, by zachęcić najmłodszych do
własnej lektury. Podawały również maluchom książki z wyższych półek i zapraszały
do kolejnego odwiedzenia biblioteki.” Po
tej kreatywnej zabawie, pełni humoru chęt(gbp)
nie pozowali do wspólnych zdjęć.
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Szwedzka
stołówka…

Dzieci z oddziałów zerowych w SP2 korzystać mogą z ciekawego rozwiązania na
szkolnej stołówce, które w zamierzeniu
ma uczyć ich samodzielności. Z inicjatywy
kierowniczki szkolnej świetlicy i kucharek
przygotowujących dla najmłodszych posiłki, powstała… „szwedzka stołówka”. Tak
można bowiem określić pomysł w odniesieniu do popularnego rozwiązania tzw.
szwedzkiego stołu.
Dzieci jedząc posiłki mogą samodzielnie
komponować śniadania przy użyciu produktów niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Śniadania zerówkowiczów
z Dwójki mają więc wyjątkowy charakter.
W zamyśle formuła ma pomóc im w przyswajaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Patrząc przez pryzmat zaangażowania i pozostawianych pustych talerzy,
zdaje się w pełni zdawać egzamin. (SP2)

foto: arch. SP2

Młodzi turyści z SP1 ruszyli w kolejną
wyprawę. W lutym zwiedzili Beskid Żywiecki przemierzając malowniczą trasę.
Czarny szlak z Żabnicy Skałki poprowadził wpierw do schroniska na Hali
Boraczej, gdzie była okazja odpoczynku
i zabaw w śniegu, następnie grupa udała
się w dalszą trasę przez Prusów do Żabnicy. Słoneczna aura sprawiła, że uczniowie mogli podziwiać wyjątkowe widoki
– rozległe panoramy Beskidu Śląskiego
i Małego, Kotliny Żywieckiej czy wreszcie okolicznych szczytów Beskidu
Żywieckiego z Romanką
i Pilskiem na czele.
(SP1)
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Kalendarium z realizacji budowy kanalizacji sanitarnej – etap X

ZADANIE 2
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od granicy
gminy do torów PKP) w rejonie ulicy
Dolnej”
Trwa budowy kanalizacji sanitarnej na Zadaniu nr 2. Prace budowlane realizowane są
na kanale „K” w rejonie ul. Modrzewiowej.
Wykonawca wybudował do tej pory ok.
2578 m kanalizacji sanitarnej co stanowi
ok. 23% zaawansowania robót liniowych.
ZADANIE 3
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon:
Krzemionki”
Trwa budowy kanalizacji sanitarnej na Zadaniu nr 3. Prace budowlane realizowane
są na kanałach:
• „S” – ul. Sadowa;
• „C” – rejon ul. Agrestowej.
Wykonawca wybudował do tej pory ok.
5300 m kanalizacji sanitarnej co stanowi
ok. 62% zaawansowania robót liniowych.
ZADANIE 4
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon:
Małe Kozy, Wróblowice”
Pierwsze prace budowlane rozpoczną się
w marcu br. na kanale „C” rejon ul. Bielskiej.
ZADANIE 5
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon:
Stary Dwór”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Zadaniu nr 5. Prace budowlane realizowane
są na kanałach „Bi” w ul. Białej.
Wykonawca wybudował do tej pory ok.
224 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok.
5% zaawansowania robót liniowych.
W celu uzyskania większej ilości informacji
na temat Projektu oraz szczegółów dotyczących realizacji poszczególnych zadań
zapraszamy wszystkich zainteresowanych,
do biura Jednostki Realizującej Projekt
(JRP) mającego siedzibę w budynku Urzędu Gminy Kozy na II piętrze, pokój 23
lub do odwiedzenia strony internetowej
(ug)
http://www.kozy.pl/jrp		

Będą nowe drogi

Wiosenna aura to pogoda zdecydowanie sprzyjająca inwestycjom drogowym.
W najbliższym czasie w Kozach ułożonych
zostanie kilka całkowicie nowych nakładek
asfaltowych. – Rozpoczynamy odtworzenia
nawierzchni dróg w tych miejscach, gdzie
zakończone zostały prace kanalizacyjne –
mówi Kazimierz Gajda, kierownik Jednostki Realizującej Projekt budowy kanalizacji
sanitarnej w naszej miejscowości.
Drogowcy pojawią się m.in. na ulicach Mostowej, Orzechowej czy Sadowej objętych
zadaniem numer 3 oraz częściowo zadaniem numer 2. Pierwsze prace zaplanowane
zostały na kwiecień br. – Nie realizujemy
takich inwestycji zaraz po zakończeniu prac
związanych z budową kanalizacji, co budzi
niejednokrotnie kontrowersje i dyskusje.
To jednak decyzje w pełni przemyślane,
wynikające z przyczyn techniczno-techno-

logicznych. Firmy wykorzystują oczywiście
nowoczesny sprzęt do zagęszczania gruntu,
ale w naszych warunkach zdarza się, że po
opadach często dochodzi do samoistnego
zagęszczenia się ziemi, pojawiają się zapadliska. Stąd realizacja nowych nawierzchni
asfaltowych następuje dopiero po upływie
określonego czasu, by zwyczajnie nie marnować pieniędzy – tłumaczy Kazimierz Gajda. Co warte podkreślenia, odcinki dróg, na
których budowana jest kanalizacja pokryte
zostaną nową nawierzchnią asfaltową na
całej szerokości jedni. – Mamy świadomość,
że przebieg prac związanych z budową kanalizacji może być momentami uciążliwy,
ale inwestujemy z myślą o środowisku, rozwoju i nowoczesności. Dlatego wierzę, że
mieszkańcy rozumieją występujące trudności – podsumowuje kierownik Jednostki
(UG/RED)
Realizującej Projekt.

W ramach zadania nr 5 kanalizacja
realizowana jest w ulicy Białej

Prace budowlane na ulicy Sadowej oraz
w okolicy ulicy Agrestowej postępują. Do
tej pory wybudowano już ponad 62%
planowanej sieci w ramach tego zadania

Pod Grapą w przebudowie

Kompleksowa przebudowa ulicy Pod Grapą,
na którą gmina Kozy otrzymała ponad 1,3 miliona złotych dotacji rozpoczęła się na przełomie lutego i marca. Wpierw poinformowano
mieszkańców o planowanych etapach inwestycji, następnie rozpoczęły się prace porządkowe,
związane z wycinką drzew, budową kanalizacji
sanitarnej i przebudową przepustu drogowego.
Na całym odcinku drogi przygotowana zostanie sieć wraz z sięgaczami do wszystkich działek. Oznacza to, że w przyszłości nawierzchnia
asfaltowa nie będzie musiała zostać naruszona,
gdy w sąsiedztwie pojawią się nowe domostwa.
– Staramy się patrzeć przyszłościowo, dlatego
jeśli inwestujemy, chcemy czynić to z rozwagą
– komentuje Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.
W ramach inwestycji i zabudowy kanalizacji do
sieci podłączone zostaną budynki znajdujące się
już przy tej ulicy, w przyszłości bez przeszkód
będą mogli uczynić to kolejni właściciele działek.
O bieżących postępach prac będziemy informować na łamach naszego wydawnictwa. 		
(RED)
			

EKOLOGIA

Kozy przyjazne środowisku

W ubiegłym roku rozpoczęto akcję „Kozy
przyjazne środowisku” mającą za główny
cel promowanie postaw proekologicznych
wśród naszych mieszkańców. W jej ramach
powstały m.in. trzy materiały filmowe odnoszące się odpowiednio do tematyki nie
palenia śmieci w piecach, picia wody z kranu i segregacji odpadów. Ostatni z materiałów pojawił się w sieci przed kilkunastoma
dniami.
– Stworzyliśmy poszczególne materiały, by
zwrócić uwagę na problematykę podejmowanych wyborów względem najczęstszych
czynności, poprzez które możemy realnie
wpłynąć na poprawę środowiska w naszym
otoczeniu – tłumaczy Jacek Kaliński, wójt
gminy Kozy.
W każdym z materiałów pojawiła się postać młodego chłopca. W ostatnim z nich
uczy się segregacji śmieci poprzez kolorowankę, a następnie będąc na spacerze
w parku wyrzuca pustą butelkę do kosza.
– Takie sytuacje mogą wydawać się błahe,
ale jeśli będziemy powtarzać pewne idee
jak mantrę, w końcu staną się naszymi nawykami. Szukamy różnych sposobów, by
uświadamiać mieszkańców, jednym z pomysłów było utworzenie dedykowanych

Zbiórka azbestu

Jeszcze w tym półroczu planowana jest
w naszej gminie kolejna zbiórka wyrobów
azbestowych. Właściciele nieruchomości
położonych w Kozach, którzy chcą skorzystać z możliwości odbioru tego rodzaju niebezpiecznych odpadów, powinni możliwie
jak najszybciej złożyć w Urzędzie Gminy
stosowny wniosek – dostępny m.in. na
stronie www.kozy.pl lub w UG.
– Obecnie kompletujemy oferty firm specjalizujących się w pracach związanych
z azbestem, co pozwoli na jego odbiór
bezpośrednio od mieszkańców i właściwą
utylizację – tłumaczy Katarzyna Reczko,
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Zbiórka azbestu planowana jest na maj lub
czerwiec br.
UWAGA! Do właścicieli nieruchomości
należy zorganizowanie demontażu wyrobów azbestowych. Co istotne, nie wolno
robić tego samodzielnie, a z wykorzystaniem wyspecjalizowanych firm, posiadających stosowne zezwolenia. Wyroby te
trzeba jednocześnie odpowiednio zabezpieczyć do czasu zbiórki.

materiałów filmowych. Mam nadzieję, że
większość osób oglądając filmy utwierdziła się w przekonaniu swojego właściwego, dotychczasowego postępowania. Ale
wierzę równocześnie, że są osoby, którym
zaprezentowana problematyka dała do
myślenia. Musimy być odpowiedzialni
wspólnie za to, jak traktujemy nasze środowisko, naszych bliskich, sąsiadów czy samego siebie. A jeśli ta świadomość będzie
na odpowiednim poziomie, w kolejnych
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latach nasza miejscowość będzie mogła
cieszyć się coraz czystszym powietrzem,
czy brakiem śmieci w lasach – mówi wójt.
Każdy z materiałów video dostępny jest na
gminnym kanale w serwisie YouTube oraz
na fan page’u Gminy Kozy na facebook.
com (zakładka filmy). Partnerami akcji są
Stowarzyszenie Kozianki, Aqua Bielsko-Biała oraz Nadleśnictwo Bielsko-Biała.
(Mateusz Stwora)

W materiale video dotyczącym segregacji śmieci pojawiła się m.in. dedykowana plansza związana z czekającymi nas pozytywnymi zmianami w najbliższym czasie

Nowe „domy” dla ptaków

Pierwszy czwartek marca był okazją do
wyjątkowego przedsięwzięcia w parku
dworskim. W obecności przedszkolaków
zamontowano bowiem na drzewach kilka
budek dla ptaków. – Stwierdziliśmy, że zaproszenie dzieci z przedszkola będzie dobrą lekcją związaną z dbałością o otaczającą
nas przyrodę i zwierzęta – mówi Marcin
Lasek, zastępca wójta gminy Kozy, który
tłumaczył dzieciom ideę zakładania miejsc
dla ptaków. Na drzewach zamontowali je
doświadczeni ornitolodzy, wcześnie rów-

nież dzieląc się swoimi spostrzeżeniami
z najmłodszymi. Dzieci mogły z bliska zobaczyć, jak właściwie wykonane powinny
być „domki” dla ptaków, ale też dowiedzieć
się, na jakiej wysokości montuje się budki,
jak zabezpiecza przed intruzami, czy wreszcie w jakiej odległości montuje je, jeśli
w danym miejscu ma pojawić się więcej niż
jedna. A istotnie, w naszym parku zamontowanych zostało 6 konstrukcji, mających
stanowić miejsce schronienia m.in. dla si(MS)
korek.				

foto: arch. UG
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SPOŁECZEŃSTWO

Koziańska jadłodzielnia

RATUJ ŻYWNOŚĆ!
Jak możesz pomóc jako osoba prywatna:
• dziel się jedzeniem, którego nie możesz
zagospodarować – przynoś produkty do
jadłodzielni
• pytaj sklepy i restauracje w twojej okolicy,
czy chciałyby współpracować z Foodsharing Kozy
• zostań Ratownikiem – odbieraj jedzenie
z umówionych miejsc w okolicy i dostarczaj je do jadłodzielni
• skontaktuj się z nami, dołącz do nas i ratuj
jedzenie przed zmarnowaniem!
Jak możesz pomóc jako sklep gastronomiczny:
• rozpocznij z nami współpracę, ustalimy
jej zasady – terminy i reguły odbiorów
żywności
KONTAKT:
e-mail: kozy@foodsharing.pl
FB: Foodsharing Kozy

„Dziel się i częstuj!” to hasło, które dostrzec
można na zupełnie nowym obiekcie w Kozach. I choć gabarytowo małym, to służącym całej społeczności. W naszej miejscowości powstała bowiem Jadłodzielnia!
– To pomysł, który sprawdza się w innych
miejscach w kraju i regionie, dlatego wierzymy, że również u nas będzie rozwiązaniem pożytecznym – podkreśla Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.
Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Kozianki, lokalnych przedsiębiorców – firm
Klimors i Litgraf oraz samorządu, w centrum miejscowości pojawiła się charakterystyczna „zabudowa”. – Za przygotowanie
pomieszczenia, bo myślę, że tak możemy
je określić, jest odpowiedzialna firma Klimors. Nasze lokalne przedsiębiorstwo
zajmujące się m.in. chłodnictwem zaprojektowało i wykonało dla nas specjalne
pomieszczenie, w którym znajduje się lodówka oraz półki na żywność – mówi wójt.
A spoglądając na rozwiązania w innych
miejscach w Polsce przyznać trzeba, że
koziańska inicjatywa mogłaby stanowić
wzór, w jaki sposób przygotować w pełni
profesjonalną i funkcjonalną jadłodzielnię.
„Obiekt” pojawił się obok ośrodka zdrowia
przy ulicy Szkolnej, dostępny jest dla chęt-

Jadłodzielnia zlokalizowana została obok wejścia do ośrodka zdrowia przy ulicy Szkolnej

nych od wczesnego poranka do zmroku –
zarówno chcących podzielić się jedzeniem,
jak również tych, którzy pozostawione
produkty wykorzystają. I to właśnie idea,
by nie marnować jedzenia, ale też chęć
niesienia pomocy drugiej osobie w potrzebie, przyświecała realizatorom projektu.
– To pomysł oczywiście podpatrzony, ale
to idea, którą warto i trzeba przyjąć u siebie – komentuje Justyna Kudelska, prezes
Stowarzyszenia Kozianki, które zarządzać
będzie jadłodzielnią. Szczegóły związane
z projektem znaleźć można na dedykowanym profilu w serwisie społecznościowym
facebook.com, wpisując w wyszukiwarce
frazę – „Foodsharing Kozy”.
– Dziękujemy fundatorom – panu Andrzejowi Nyczowi i Markowi Hałatowi,
naszym lokalnym przedsiębiorcom. Ich
wsparcie i zaangażowanie pomogło nam
zrealizować świetny projekt, który z jednej strony przyczyni się do wsparcia osób
w potrzebie, ale też wielu z nas mam nadzieję nauczy, by nie marnować jedzenia.
Sama idea foodsharingu nie jest przecież
skierowana tylko do osób będących w potrzebie, ale do nas wszystkich – w myśl hasła „dziel się i częstuj” – podsumowuje wójt
(Mateusz Stwora)
Jacek Kaliński.
Koziańska jadłodzielnia to nowoczesna zabudowa – wewnątrz znajduje się regał oraz lodówka, na
odpowiednim poziomie utrzymywana jest również
temperatura

SPOŁECZEŃSTWO
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NIE MARNUJ JEDZENIA!
W Polsce rocznie marnuje się 9 milionów ton żywności. Pomóż ograniczyć marnowanie jedzenia.
Foodsharing Kozy umożliwia producentom i dystrybutorom żywności, a także osobom indywidualnym podzielenie się nadmiarem żywności. Produkty
zamiast niepotrzebnie się zmarnować trafiają do osób, które z nich skorzystają.
Zamiast wyrzucać jedzenie – skontaktuj się z nami, a my przekażemy je w dobre ręce.

Jakie produkty można zostawić w koziańskiej jadłodzielni:
• produkty, które sam mógłbyś zjeść
• produkty, które przekroczyły datę minimalnej trwałości – „najlepiej spożyć przed”, ale nie przekroczyły terminu przydatności do
spożycia – „należy spożyć do”
• produkty zapakowane lub w pojemnikach
• wyroby własne, np. ciasto lub zupa starannie i szczelnie zapakowane, z naklejonym opisem potrawy i datą przygotowania
• produkty suche, napoczęte – starannie zapakowane, np. torebka
ciastek, słój mąki czy ryżu
• produkty, które wymagają schłodzenia dostarcz w przenośnej
lodówce lub torbie termicznej. Takie produkty są opisane na etykiecie, przechowywać od +2o do +8o lub „przechowywać w warunkach chłodniczych”. To także: sałatki, ciasta z kremem, śmietaną
lub innym podatnym na zepsucie nadzieniem

Podczas otwarcia pierwsze produkty pozostawili m.in. najmłodsi

TYCH PRODUKTÓW NIE ZOSTAWIAJ:
•
•
•
•
•
•
•
•

surowego mięsa
zawierających surowe jaja, w tym budynie, kremy, domowe
majonezy itp.
wyrobów z niepasteryzowanego mleka (ale można zostawiać
sery, jogurty twarogi)
otwartych puszek czy słoików z przetworami lub konserwami, itp.
produktów wymagających warunków chłodniczych, które poza
lodówką przebywały dłużej niż 30 minut
produktów, które przekroczyły termin przydatności do spożycia –
„należy spożyć do”
produktów z oznakami popsucia, nietypowym zapachem lub
kolorem, nadgniłych, z wydętym wieczkiem
produktów, które miały kontakt z pleśnią lub odpadami spożywczymi, komunalnymi

Na półkach można pozostawiać m.in. warzywa,
owoce i pieczywo

Na bocznej ścianie znajdują się szczegółowe informacje i wytyczne, w jaki sposób korzystać z jadłodzielni. Przybliżamy
je również w powyższych ramkach

foto: MS/FoodsharingKozy
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W połowie lutego wystartowały w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach turnieje, które w poprzednim roku cieszyły się sporym
wzięciem. Wpierw w sobotę 15 lutego kilkanaście zespołów złożonych z młodych zawodniczek rozpoczęło zmagania zaliczane do Grand Prix
Kóz w minisiatkówce. Następnego dnia hala zapełniła się miłośnikami tenisa stołowego. A tych na inaugurację cyklu Grand Prix „Złota Koza 2020”
stawiło się aż 149, wliczając wszystkie przewidziane kategorie.
foto: Arch. CSW Kozy

W gotowości na ligę

Z dużymi nadziejami do rundy wiosennej rozgrywek klasy B w podokręgu bielskim przystąpią niebawem
piłkarze LKS Orzeł Kozy, kończący
intensywny cykl przygotowawczy.
Pełną parą koziańscy futboliści przygotowania zimowe zainicjowali w lutym. Po
udziale w halowym turnieju w Zabrzu,
gdzie przede wszystkim okazję do gry mieli
juniorzy Orła, w połowie miesiąca podopieczni Marcina Stefanowicza zaliczyli
premierowe sparingi na boisku ze sztuczną
nawierzchnią w Lachowicach. Inauguracja testowa nie była szczególnie udana, bo
miejscowy zespół Lachów triumfował 6:3,
a golami dla gości podzielili się Patryk Pieczora, trafiający po dwakroć, oraz Konrad

Janosz. Kolejne starcie to już efektowna
wygrana 5:0 nad LKS-em Ślemień, do
czego bramkami w największym stopniu
przyczynili się autor hat-tricka Patryk Pieczora, jak również Przemysław Pielesz i wyjątkowo nie występujący między słupkami,
a w polu gry Dominik Orszulik. Pech z racji
licznych kontuzji dotknął koziański zespół
w konfrontacji z Sygnałem Włosienica.
Konsekwencją kadrowych niedyspozycji
była wysoka porażka 1:8 z honorowym
trafieniem Łukasza Pielesza. Z kolei na sam
koniec miesiąca Orzeł nie sprostał swojemu imiennikowi z Witkowic. Rozmiary
przegranej 3:6 zniwelowali golami Michał
Komędera, Patryk Pieczora oraz Przemy(M)
sław Zontek.			

Terminarz rundy wiosennej klasy B:
12. kolejka – /przełożone/
TS Podbeskidzie III Bielsko-Biała – LKS Orzeł
13. kolejka – 4 kwietnia, g. 16:00
LKS Orzeł – LZS Beskid Godziszka
14. kolejka – 11 kwietnia, g. 11:00
GKS Czarni II Jaworze – LKS Orzeł
15. kolejka – 19 kwietnia, g. 16:00
LKS Orzeł – LKS Zamek Grodziec
16. kolejka – 26 kwietnia, g. 11:00
LKS Groń Bujaków – LKS Orzeł
17. kolejka – 3 maja, g. 17:00
LKS Orzeł – LKS Ligota Centrum
18. kolejka – 10 maja, g. 11:00
LKS II Czaniec – LKS Orzeł
19. kolejka – 17 maja, g. 17:00
LKS Orzeł – LKS Sokół Zabrzeg
20. kolejka – 23 maja, g. 17:00
LKS Słowian Łodygowice – LKS Orzeł
21. kolejka – 31 maja, g. 17:00
LKS Orzeł – KS Iskra Rybarzowice
22. kolejka – 6 czerwca, g. 16:00
LKS Mazańcowice – LKS Orzeł

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

Zagrali najmłodsi

Wyjątkowy był turniej, w którym w hali koziańskiego
Centrum Sportowo-Widowiskowego wystąpili młodzi
adepci futbolu z rocznika 2014.
Turniej zorganizowany dzięki wsparciu firmy Bogas oraz współpracy z CSW dostarczył maluchom i ich rodzicom sporej dawki
pozytywnych wrażeń. Aż 2 zespoły do rywalizacji wystawił UKS
Kozy, nie zabrakło także ekipy LKS Orzeł, poza tym zagrali zawodnicy UKS Chełmek i LKS Jawiszowice. I choć nie wynik był
najważniejszy, a radość, jaka pojawiała się na twarzach młodych
piłkarzy, to odnotować można końcowe zwycięstwo Orła, zwieńczone zgarnięciem okolicznościowego pucharu, oraz miejsce na
(R)
najniższym stopniu podium „jedynki” koziańskiego UKS.

foto: Arch. UKS Kozy

SPORT

Szachiści coraz lepsi

Juniorzy sekcji szachowej koziańskiego Orła wywalczyli
jedno z czołowych miejsc w rozgrywkach Drużynowych
Mistrzostw Polski – IV Lidze Śląskiej Juniorów 2020, które
przeprowadzone zostały w Czerwionce-Leszczynach.
W trakcie 7 spotkań, jakie kozianie rozegrali w turnieju, zwycięstwem Orła zakończyły się aż 4 – przeciwko UKS Baszta Wodzisław Śląski, KS Hetman II Marklowice, SSz Gminy Pawłowice
oraz KS Zefir Boguszowice. Z kolei lepsi w stawce byli zawodnicy
Szach Mat Zabrze, KS Unia Bieruń Stary i KSz Skoczek II Czerwionka-Leszczyny. Takie rozstrzygnięcia dały szachowej drużynie
z Kóz 5. miejsce. Najlepszy indywidualny wynik z koziańskiej grupy zawodników uzyskał Jakub Marszałek, który po dobrej grze zajął wysokie 2. miejsce, na odnotowanie zasługuje również 3. lokata
Pauliny Lelek.
Skład LKS Orzeł: Szymon Polakowski, Jakub Marszałek, Bartosz
Dziedzic, Tomasz Makuch, Maksymilian Dudys, Adam Koza,
Kacper Wojtusiak, Stanisław Falfus, Piotr Skoczeń, Jerzy Kotula,
Paulina Lelek, Aleksandra Kulka, Magdalena Drożdż, Sabina Ko(R)
tyla, Julia Drożdż.					
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foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

Victorii kolejne sukcesy

foto: Arch. UKS Victoria Kozy

Pływacy startujący w barwach UKS
Victoria Kozy podczas lutowych zawodów zanotowali na swoim koncie
kolejne znaczące wyniki.
Największe dokonania przyniosła rywalizacja koziańskiej ekipy w Międzynarodowych Zawodach Pływackich o Puchar
MTP Delfin Cieszyn. Sydney Zagonari,
Maja Malarz, Milena Malarz, Weronika
Więcek, Leon Mszyca oraz Bartłomiej
Polakowski zajęli bardzo dobre 3. miejsce
w klasyfikacji medalowej klubów. Łączny
dorobek Victorii to 5 złotych krążków oraz
1 koloru brązowego. To osiągnięcie o tyle
zasługujące na wspomnienie, że w prestiżowych zawodach startowało 37 klubów
z całej Polski oraz z Czech. Indywidualnie
w sposób szczególny wyróżniła się Maja

Puchar dla żaków

Piłkarze UKS Kozy z rocznika 2011 triumfowali w turnieju halowym w Bachowicach.
W rywalizacji, na którą kozianie udali się w połowie lutego, UKS
nie miał sobie równych. Na końcowy dorobek 13 punktów złożyły
się efektowne wygrane 4:1 nad rówieśnikami Wisły Brzeźnica, 5:0
przeciwko Orłowi Ryczów i 4:0 z Borowikiem Bachowice. Z Astrą
Spytkowice zespół z Kóz zwyciężył po zaciętej walce 2:1, a jedyne „oczka” zgubił remisując 1:1 z Pobiedrem Paszkówka. Prócz
pewnego sukcesu drużynowego w Bachowicach na uwagę zasługują także indywidualne popisy koziańskich piłkarzy. I tak Bartosz
Kosmaty sięgnął po miano najbardziej wartościowego zawodnika
turnieju, a Borys Jagosz aż 7 razy wpisywał się na listę strzelców. (M)

Po puchar w barwach UKS Kozy sięgnęli: Stanisław Malarz, Bartosz Kosmaty, Mateusz Nycz, Jakub Kipping, Mikołaj Kojder, Kacper Koczur, Ksawery Zieliński, Borys
Jagosz, Jakub Sołczykiewicz, Maksymilian Misiarz.

foto: Arch. UKS Kozy

Malarz, która otrzymała puchar dla najlepszej pływaczki bez podziału na kategorie.
Również nad Olzą, tyle że podczas kolejnej
rundy Cieszyńskiego Mitingu Pływackiego, zaprezentowali się: Hanna Handzlik,
Maja Wójcik, Filip Matuszek, Bartłomiej
Polakowski, Karol Majewski, Michał Papuga, Bartosz Byrski oraz Mikołaj Borkowski.
Nie zabrakło rekordów życiowych podopiecznych klubu z Kóz oraz najniższego
stopnia podium dla Bartłomieja Polakowskiego w konkurencji 100 metrów stylem
klasycznym. Z minionego miesiąca startowego odnotować można ponadto sukcesy
Mai Malarz i Weroniki Więcek w zawodach Ligi Szkół i Klubów Śląskich w roczniku 2006 i starszych. 		
(RED)
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Zbliżające się Święta Wielkanocne przywołują w pamięci starszych mieszkańców
Kóz zaniechany, a można nawet zaryzykować stwierdzenie: zapomniany, zwyczaj
chodzenia po śmierguście. Mimo prób
wskrzeszenia tej tradycji oraz licznych głosów nawołujących do jej powrotu, z roku
na rok w Wielkanoc nie dostrzegamy na
naszych ulicach barwnych grup przebierańców, które dawniej licznie przemierzały
koziańskie opłotki.
Przypomnijmy więc: śmierguśnicy to grupy przebierańców chodzących po wsiach
w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, popularne m.in. w Kozach. Występowały
na obszarze, który określić możemy jako
północno-wschodnia część ziemi oświęcimskiej. Śmierguśnikami byli zazwyczaj
młodzi chłopcy (nigdy dziewczyny), którzy w grupach od kilku do kilkunastu osób,
w różnych kolorowych i dziwnych strojach
oraz w papierowych maskach na twarzy,
odwiedzali domy panien, rodziny, znajomych. Zazwyczaj towarzyszył im muzyk
grający na heligonce lub akordeonie, a czasem nawet mała orkiestra (zapewne starsi
mieszkańcy Kóz pamiętają grupy, którym
towarzyszyła kapela rodziny Szlagórów).
Obchód ten miał miejsce w drugi dzień
świąt, często jednak zdarzało się, że odwiedziny rozpoczynały się już w niedzielę
wieczorem.
Niekiedy śmierguśnicy poruszali się na
przystrojonych kolorowo wozach lub
jeździli na koniach. W Kozach trzon grupy przebierańców stanowili Żyd, gorol
i doktór. Żyd ubrany był w wysoki czarny cylinder i czarny ortalionowy płaszcz.
Na plecach musiał mieć pukiel, czyli garb
wykonany z małej poduszki. Głównymi rekwizytami postaci Żyda była duża
czarna walizka oraz laska. Rola Żyda polegała na domokrążnym handlu różnego
rodzaju tkaninami, bielizną czy skórkami
króliczymi. Gorol w stroju zbliżonym do

DUABUSCAPRIS (dwiekozy)

Śmierguśnicy

góralskiego, z koszykiem i workiem lub zawiniątkiem na plecach proponował sprzedaż drewnianych łyżek i zabawek. Doktór
w białym kitlu usiłował badać panny (np.
przy użyciu lejka), a jako lekarstwo proponował „kropelki na serce”. Pojawiały się
także postacie Cygana i Cyganki, pajaca,

kańców polskiej wsi jeszcze do II poł. XX
w., a której pozostałości trwają w naszych
tradycyjnych zachowaniach jeszcze do
dziś. Charakter postaci występujących
w grupach cechowała obcość, nietypowość
w stosunku do jednolitej wiejskiej społeczności. W ludowej wizji świata osoby

Śmierguśnicy. Kozy ul. Przecznia, lata 70. XX w.

foto: Marek Woźniak

kominiarza, huzara, wędrownego szklarza,
druciarza, fryzjera, wojskowego.
Wpływ kultury popularnej sprawił, że od lat
60. XX w. wśród przebierańców zdarzali się
również Indianie i kowboje. Nieodłącznym
rekwizytem była papierowa maska – tzw.
maszkara, dzięki której przebrana osoba
odczuwała większą odwagę i swobodę
w odgrywaniu roli. W każdej grupie musiała znajdować się przynajmniej jedna osoba
strzelająca na długim skórzanym bacie. Do
ostatnich koziańskich śmierguśników, który posiada umiejętność trzaskania batem,
należy pan Marek Woźniak, inspirator niniejszego tekstu. To dzięki jego uprzejmości prezentujemy unikatową fotografię z lat
70. XX w., której oryginał w barwnej wersji
przedstawia grupę pozującą w Kozach na ul.
Przeczniej. Postacie, które widzimy na zdjęciu to od lewej: Indianin, gorol, pajac z trąbką, Żyd, doktór, śmierguśnik z batem (Marek Woźniak), kowboj oraz akordeonista.
Zasady obrzędowego chodzenia po
śmierguście, wynikały z tzw. ludowej wizji
świata, która przenikała umysły miesz-

przychodzące do wsi (w tym przypadku
do Kóz) z zewnątrz (Żyd, Cygan, także
lekarz, góral) naznaczone były wymiarem
sakralnym. Przynosiły do wsi pierwiastek
ze świata obcego, sakralnego, tajemniczego
w podświadomym rozumieniu. Nie mogły
upodabniać zwykłych, przeciętnych ludzi.
Cechy charakterystyczne występujących
w obrzędzie ról, dotyczące głównie stroju, zachowania, ale także rysów i wyglądu
twarzy, musiały być znacznie przerysowane. Śmierguśnicy uosabiali więc „obcych”,
przybyłych ze sfery sacrum, niosących
wszelkie siły potrzebne do ponownego
odrodzenia się ziemskiej rzeczywistości po
zimowym i wielkopostnym zastoju.
Muzyka i hałas, jaki im towarzyszył, również miał za zadanie przywoływać uśpione
życie przyrody. Przebierańcy wkraczający w zagrody i domostwa wnosili w nie
– w sposób symboliczny – siły płodności,
wróżbę urodzaju, jako przybysze z „tamtego” świata, z rzeczywistości sacrum, która
jako jedyna mogła zapewnić ludziom do(Bartłomiej Jurzak)
brobyt i urodzaj.

Tablica pamiątkowa w Bieżanowie

Bieżanów – obecnie jedna z dzielnic Krakowa, jest związany historycznie z Kozami
poprzez pochodzenie rodziny Czeczów. 14 lutego w bieżanowskim Centrum Kultury, mieszczącym się w okazałym Dworze Czeczów, odbyła się wyjątkowa uroczystość.
W rocznicę utworzenia Armii Krajowej na budynku dworu odsłonięto tablicę poświęconą Henrykowi i Karolowi Czeczom, żołnierzom AK poległym w 1944 roku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Krakowa, Muzeum Armii Krajowej oraz miejscowa społeczność. Nie zabrakło przedstawicieli Kóz. Sylwetki Henryka i Karola Czeczów
przestawialiśmy szerzej w marcowym wydaniu „Koziańskich Wiadomości” w 2018 roku
(RED)
w ramach cyklu „Kozi Raj”.						
foto: ach. GBP

ROZRYWKA
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litra krwi
zebrano
podczas
kolejnej odsłony akcji krwiodawstwa
w Kozach. Z zarejestrowanych 47
osób krew oddało ostatecznie 39,
przy czym 5 po raz pierwszy.
– Dziękujemy, że jak zawsze
można liczyć na Wasze wielkie
serca. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy pomogli w zorganizowaniu akcji – zakomunikował Klub
Honorowych Dawców Krwi PCK
w Kozach, z którego inicjatywy
przeprowadzono szczytną zbiórkę
w centrum gminy.

Poprawna odpowiedź w naszej krzyżówce w lutym to: Kamienna Łąka. Nagrodę
otrzymuje Teresa Pudełko.
(R)

Felieton
Oddzielamy się płotami i granicami. Ponoć działamy w otwartym społeczeństwie,
a jednak nadal część z nas żyje w przeświadczeniu, że to co nie nasze, a znajduje się
w przestrzeni publicznej, nie dotyczy nas
w żaden sposób.
Większość dba o porządek w swoim domu.
Sprzątamy, odkurzamy, myjemy okna, wynosimy śmieci. Remontujemy budynek na
zewnątrz i w środku. Teren posesji utrzymujemy w należytym stanie, kosimy trawę,
przycinamy drzewa oraz krzewy. Dbamy
o prywatną własność. Chcielibyśmy, aby
poza granicami wyznaczonymi przez nasz
płot również znajdowała się schludna przestrzeń. Wymagamy od siebie, więc słusznie
żądamy tego samego od innych. Wydawałoby się to dla wszystkich oczywiste. Przecież płacimy podatki, a z nich samorząd terytorialny otrzymywał do tej pory aż 38,08
% na realizację swoich zadań! Jeżeli płacimy, to życzymy sobie, aby gminni gospodarze stosownie zajęli się tematem. Bo to
jest przecież ich sprawa, a nie nasza. Nie po
to ciężko pracujemy, jesteśmy wyzyskiwa-

Wspólne działanie
ni na każdym kroku, żeby jeszcze pilnować
i dbać o czyjeś mienie. Oni nas grabią, to teraz niech chociaż ONI postarają się o ulicę
z chodnikiem, o lampę na rogu, o huśtawkę
na placu zabaw, albo o drzewo na skwerze.
My już zapłaciliśmy, więc teraz ktoś zadba
o otoczenie zamiast nas.
Resztą już kompletnie nie musimy się interesować, co najwyżej skrytykować, że ONI
za ICH pieniądze nie umieją oporządzić
swojego dobytku. ONI nawet nie chcą się
domyślić, że siedziska ławek w parku od
tygodni są podeptane i odrapane, zawartość przydrożnych rowów wypełniłaby
kilkanaście kontenerów, a przystanki autobusowe służą jako pomniki ku czci ulicznej
sztuki spontanicznego malarstwa. Skoro
każda władza i jej służby są wrogimi nam
podmiotami, chciwie wyciągającymi ręce
po nasze, nie dając w zamian tego, czego
oczekujemy – dlatego nie musimy o nic
dbać. Oni lekceważą, więc my jeszcze bardziej. Pozornie jest to pokrętna logika, ale
jednak bardzo atrakcyjna, ponieważ wydaje się sprawiedliwa. Stąd dzieli nas już

tylko krok od lekceważenia pozostałych
obowiązków i przepisów. Nie naprawili?
Skoro tak, to ja odłamię dodatkowo fragment. Nie posprzątali? Więc wyrzucę jeszcze swoje śmieci, może wreszcie zauważą
jak jest brzydko, brudno i nędznie. Podnieśli opłaty za śmieci, to wywalę wszystkie
śmieci w ‚zmieszane’. A niech tylko ONI
spróbują nie wziąć... Przynajmniej IM coś
udowodnimy.
Wielu mieszkańców, czy to z powodu
wpojonych im zasad etycznych, czy też
ze swojej natury, postępuje w zupełnie
inny sposób. Wierzą w społeczeństwo
obywatelskie. Wiedzą, że utrzymywanie
niezdrowego podziału na lud i władzę jest
szkodliwe. Chcą porządku w całej miejscowości, zwracają uwagę na bieżące problemy, uczestniczą w życiu publicznym. Poświęcają swój czas i energię, dzięki czemu
mają wkład w ochronę wspólnego mienia
oraz powstawanie nowych rozwiązań. Naszych. Wspólnych.
(SH)
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Charytatywny
maraton

Po raz drugi zaplanowany został w Kozach
Charytatywny Maraton Zumby. Tym razem organizatorzy chcą wspomóc Natalkę
Magnes. 15-latka urodziła się z zespołem
FAS (płodowy zespół alkoholowy, od
początku życia dziecka ma niekorzystny
wpływ na organizm), ale mimo tego fizycznie była zdrowa. W wieku 3 lat uległa
jednak wypadkowi, który spowodował
niedokrwienny udar mózgu. Lewostronny udar połowiczny, padaczka lekoporna,
zaburzenia widzenia, mowy i poruszania
się – to „tylko” kilka powikłań, z którymi od
wypadku Natalka mierzy się każdego dnia.
Stałą, codzienną rehabilitacją próbuje nadrabiać straty spowodowane wypadkiem.
Mimo trudnych doświadczeń los uśmiechnął się do niej w 2010 roku. Trafiła wówczas do rodziny zastępczej w Kozach, państwa Bożeny i Tadeusza Honkisz, którzy
podjęli się opieki nad dziewczynką. Od blisko 10 lat tworzą – nie tylko Natalce, ale też
innym dzieciom po przejściach, ciepły, rodzinny dom. – Koszty rehabilitacji, konsultacji, wizyt lekarskich, leków oraz sprzętów
są ogromne. Naszym maratonem chcemy
wesprzeć Natalkę i jej rodzinę w drodze po
lepszą przyszłość. Będzie zumba z najlepszymi instruktorami, super zabawa, pyszny
poczęstunek, fotobudka, bajeczne koktajle przygotowane przez profesjonalnych
barmistrzów, animacje dla dzieci, licytacje
i mnóstwo atrakcji – zachęcają do wzięcia
udziału w wydarzeniu organizatorzy.
Charytatywny Maraton Zumby - pierwotnie planowany w kwietniu - odbędzie się
(DK/RED)
18 lipca br.		

W sali koncertowej Pałacu Czeczów 21 lutego br. odbył się popis semestralny uczniów
Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Młodzi
adepci gry na instrumentach dętych i perkusyjnych prezentowali umiejętności czarując
talentem publiczność – rodziny i przyjaciół,
trzymającą kciuki za każdy dźwięk. Koncert
pełen emocji, sukcesów i wzruszeń zwieńczony został energetycznym występem
grupy instruktorów, która tego wieczoru nie
pozostawiła publiczności bez bisu. Kolejny
popis zaplanowany został na czerwiec. –
Zapraszamy wszystkich – zgodnie mówią
(MOD/R)
członkiem MOD.		

KULTURA

Dni Kóz 2020

Pierwszy weekend czerwca (06.06-07.06) zapowiada się niezwykle atrakcyjnie, m.in. ze
względu na zaplanowane w naszej miejscowości imprezy w ramach Dni Kóz. Tegoroczne będą wyjątkowe także z racji faktu, iż równocześnie gościć będziemy Dni Powiatowe
– konkurs Kulinarne Dziedzictwo czy prezentacje artystyczne zespołów działających na
terenie powiatu bielskiego. Nie zabraknie rzecz jasna prezentacji koziańskich oraz muzyki
orkiestr dętych. Pojawią się imprezy sportowe, a wśród nich Bieg na Hrobaczą Łąkę i Rajd
Nordic Walking. Wydarzeniem będzie koncert Reagge z gwiazdami, podczas którego
usłyszymy i zobaczymy na scenie głównego wykonawcę tegorocznego święta naszej miej(RED)
scowości – Maleo Reagge Rockers w towarzystwie koziańskich artystów.

Amor omnia vincit

Mówi się, że miłość niejedno ma imię. Zarówno greka, jak łacina mają kilka
określeń miłości. W Grecji funkcjonowały określenia eros, storge, philia i agape. Rzymianie z kolei rozróżniali amor, dilectio i caritas. Każdy z tych terminów
opisywał inny odcień uczucia, które współcześnie nazywamy miłością. Poznali
je uczestnicy kursu języka łacińskiego, którzy w walentynkowe popołudnie spotkali się w czytelni naszej biblioteki. Z zapartym tchem czytali także, oczywiście
po łacinie, opowieść o pięknej tyryjskiej królewnie Europie, od imienia której,
według starożytnej tradycji greckiej, wziął swą nazwę nasz kontynent.
(gbp)

Muzyczne popisy

foto: ach. DK
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29 marca - 30 kwietnia br.
Terminy imprez i wydarzeń mogą ulec zmianie lub zostać odwołane,
prosimy o weryfikowanie informacji na stronach internetowych organizatorów oraz w mediach społecznościowych.
Data

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Dodatkowe informacje

29.03

9.00-12.00

Turniej piłki nożnej rocznika 2014
CSW&UKS ZABI CUP

hala CSW

Organizator CSW oraz UKS Kozy

30.03-5.04

8.00-18.00

Wystawa pisanek wielkanocnych

Pałac Czeczów

Wystawa pisanek wielkanocnych przygotowane
przez SNRPIRGK. Wstęp wolny.

31.03
07.04
14.04

15.00-17.00
15.00-17.00
15.00-17.00

Zajęcia gimnastyczne z elementami korekcji wad
postawy dla dzieci w wieku 4-5 lat

Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach

31.03
07.04
14.04

16.30-20.00
16.30-20.00
16.30-20.00

Mecze piłki nożnej w ramach Halowej Ligi
Skrzatów

hala CSW

31.03
07.04
14.04

16.00-17.00

Magia kolorów

biblioteka - pracownia
plastyczna

31.03

16.30

Filmy Dogma – Lars von Trier

Pałac Czeczów

01.04, 15.04

15.00

Dzierganie wśród książek

czytelnia biblioteki

integracyjne warsztaty robótek ręcznych

4.04

9.00-11.00

Profilaktyka nowotworowa

Dom Kultury

Wykład

5.04

16.00

Rozstrzygnięcie konkursu na pisankę wielkanocną Pałac Czeczów

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu na pisankę
wielkanocną

14.04

16.30

Polacy z wyboru czyli niemieccy emigranci i ich
potomkowie w Polsce

Pałac Czeczów

Wykład UTW, Mirosław Frączek, wstęp wolny

16.04

9.00-16.00

Maraton Pływacki Płyniemy do Rzymu

pływalnia CSW

Zgłoszenia na info@csw.kozy.pl lub w kasie pływalni

18.04

16.00-20.00

II Maraton charytatywny

Dom Kultury

Stowarzyszenie Kozianki zaprasza do czynnego
udziału i wsparcia inicjatywy „Tańczymy dla Natalki”

19.04

8.00-13.00

Zawody pływackie o Puchar Dyrektora Centrum
Sportowo-Widowiskowego w Kozach

pływalnia CSW

19.04

18.00

Walimy w kocioł

Dom Kultury

Pokaz muzycznych umiejętności perkusistów przeboje muzyki rockowej, pop, dance oraz autorskie
kompozycje. Wstęp 10 zł (dzieci bezpłatnie)

21.04

16.30

Państwowe Ratownictwo Medyczne w łańcuchu
przeżycia

Pałac Czeczów

Wykład UTW, Michał Szlagor, wstęp wolny

25.04

16.00-22.00

Maraton Pływacki Płyniemy do Rzymu

pływalnia CSW

Zgłoszenia na info@csw.kozy.pl lub w kasie pływalni

28.04

16.30

Kino Moralnego Niepokoju w Polsce – Andrzej
Wajda i Krzysztof Kieślowski

Pałac Czeczów

Akademia prof. Janiny Falkowskiej (wykład UTW),
wstęp wolny

29.04

9.00

SAGA – zespoły taneczne

Dom Kultury

XXI edycja Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych
z powiatu bielskiego

30.04

9.00

SAGA – zespoły muzyczne

Dom Kultury

XXI edycja Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych
z powiatu bielskiego

każdy
czwartek

20.00

Spotkania otwarte grupy
Anonimowych Alkoholików

Budynek LKS (wejście od
małego boiska)

Zapraszamy na wysłuchanie osób, które wyszły
z uzależnienia. Szczegóły – tel. 510-302-430, 801033-242, www.aa.org.pl

Nosce te ipsum

czytelnia biblioteki

kurs jęz. łacińskiego

Multimedialny senior

biblioteka

kurs obsługi smartfona i komputera

Wg harmonogramu

Tajemnice biblioteki

biblioteka

dla klas I – V szkół podst.

Wg harmonogramu

W zaczarowanej krainie książek

biblioteka

dla klas 0 – III klas podst.

Wg harmonogramu

Wycieczka w przeszłość

izba historyczna

dla przedszkoli i klas 0-3 szkół podst.

Wg harmonogramu

Moje zasoby moją szansą

biblioteka

dla klas VI – VIII szkół podst. i liceum

Wg harmonogramu
Zajęcia indywidualne

wg potrzeb

Lista zamknięta, Zapisy zakończone, organizator:
CSW
www.hls.ligspace.pl oraz
www.facebook.com/halowaligaskrzatow/
kółko plastyczne dla dzieci
Akademia prof. Janiny Falkowskiej (wykład UTW),
wstęp wolny

Nowotwór piersi – profilaktyka

W pierwszą sobotę kwietnia (04.04) - g.9.00-11.00 w Domu Kultury spotkać będzie można dr Ewę Chudybę i dr. Tadeusza Leśniaka. Dwugodzinne spotkanie poświęcone zostanie profilaktyce nowotworu piersi. Wstęp bezpłatny.
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LUDZIE

Pałac niezmiennie ważny

Od 1 marca nowym dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach został
Bartłomiej Jurzak, którego wielu kozian
kojarzyć może choćby z nadzorowania
funkcjonowania Izby Historycznej.
Bartłomiej Jurzak jest etnologiem z wykształcenia. Tajniki kultury ludowej zgłębiał, jako
student cieszyńskiego wydziału Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończone
ma także studia podyplomowe z dziedziny
muzealnictwa. Po części kierunki te wiążą
się z zainteresowaniami kozianina. – Już od
czasów szkoły podstawowej szczególnie
ciekawiła mnie historia Kóz. Pamiętam, że
kiedy przechadzałem się przez park przyglądałem się pałacowi, który mnie fascynował,
a wówczas nie prezentował się tak okazale,
jak obecnie. Miałem takie marzenie, aby
zmienił swoje oblicze – wspomina Jurzak.
Po zakończeniu studiów trafił na staż do koziańskiej biblioteki, by końcem 2010 roku
zostać w niej zatrudniony. To z jego inicjatywy odbyła się w Kozach m.in. wystawa dotycząca architektury ludowej miejscowości,
będąca jednym z pierwszych przedsięwzięć
Bartłomieja Jurzaka z przeznaczeniem dla
miejscowej społeczności. Przez lata zaopiekował się przede wszystkim tutejszą Izbą
Historyczną, dziś mieszczącą się już w pięknym i odrestaurowanym Pałacu Czeczów. –
Zostałem rzucony trochę na głęboką wodę.
Wiedzę odnośnie historii miejscowości
miałem przekazywać podczas oprowadzania grup przedszkolaków, co jak wiadomo
nie jest wcale łatwym zadaniem – opowiada.
W działalności Bartłomieja Jurzaka w charakterze nowego dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Pałac Czeczów będzie
niezmiennie zajmował istotne miejsce. – To
centralny punkt naszej gminy. Przez lata
tak dużo ważnego się w nim wydarzyło, że
dla wielu kozian stanowi wyjątkową przestrzeń – podkreśla Jurzak, który zamierza
kontynuować szereg przedsięwzięć dotychczas realizowanych przez placówkę, w tym
zwłaszcza aktywizujących zajęć i warsztatów
dla dzieci. Nie zabraknie jednak również
nowych propozycji z myślą o mieszkańcach
Kóz. – Chciałbym, aby na stałe powróciły
do naszej oferty spotkania autorskie. Skoro
zapewniamy naszym czytelnikom kontakt

z książką, z nowościami wydawniczymi, to
również chcielibyśmy dać im możliwość poznawania poszczególnych autorów. Kontynuację będzie miał cykl „Salon Przeszłości”
poświęcony lokalnej historii, który stanowi
okazję do rozmów i wymiany spostrzeżeń

go”. Przewiduje on m.in. przeprowadzenie
warsztatów snycerskich i ceramicznych oraz
seminarium przybliżającego historię rękodzieła rzemieślniczego. Kluczowa będzie
renowacja obrazów i rzeźb znajdujących się
w Izbie Historycznej, m.in. mocno znisz-

foto: Mateusz Stwora

Od 1 marca funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej pełni kozianin – Bartłomiej Jurzak

dla osób interesujących się bogatą koziańską
historią – nadmienia nasz rozmówca. – Na
pewno będę chciał kontynuować linię i charakter biblioteki, wyznaczony przez moje
poprzedniczki – panie dyrektor Kazimierę
Sołczykiewicz-Kowalską oraz Krystynę Kusak. To dzięki nim poznałem funkcjonowanie najstarszej placówki kultury w Kozach.
A dodam, że w przyszłym roku koziańska
„Gromadzka”, bo tak dawniej brzmiała popularna nazwa biblioteki, będzie miała 75 lat
– mówi Jurzak.
Niezmiennie planowany jest rozwój GBP
pod kątem samego czytelnictwa. – Mamy
rosnącą grupę stałych czytelników, co ciekawe nie tylko z gminy Kozy, ale też i sąsiednich miejscowości. Doceniają choćby to, że
u nas mogą natrafić na wiele nowych pozycji, które w innych placówkach są trudno
dostępne – przyznaje dyrektor.
Biblioteka realizowała będzie także od
kwietnia projekt „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackie-

czonej figury Chrystusa z krzyża przy ul. Beskidzkiej. Dyrektor GBP zauważa ponadto,
że za 5 lat Kozy obchodzić będą 700. rocznicę istnienia wsi w historycznych przekazach. – Marzy mi się, aby z tej okazji wydana
została monografia Kóz z prawdziwego zdarzenia. Takie całościowe i fachowe opracowanie dotąd nie powstało – mówi dyrektor
Jurzak. Dodaje, że wzmianki o Kozach odnaleźć można w artykułach prasowych już
z połowy XIX wieku. Gdy sam zagłębiał się
w historię miejscowości i poszukiwał o niej
informacji archiwalnych było to utrudnione,
wiązało się zarazem z koniecznością odwiedzania bibliotek. – W dobie powszechnej
cyfryzacji to o wiele łatwiejsze i wygodniejsze. Warto zgłębiać dzieje Kóz. Historia naszej miejscowości jest niezwykle barwna
i bogata. Myślę, że oprócz mnie, fascynuje
również sporą część kozian – kończy Bartłomiej Jurzak.

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: Bartłomiej Jurzak, Sebastian Harężlak, 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.

(Marcin Nikiel)

KULTURA

Cykali zdjęcia

Koziańska grupa fotograficzna Fotoplastikon aktywnie stara się uczestniczyć w życiu
kulturalnym. W pamięci mamy jeszcze plenerowy projekt FotoOnPlastik (mobilne wystawy fotografii w przestrzeni publicznej Kóz), tymczasem w walentynki grupa zaprosiła
„zakochanych” do Domu Kultury na mini sesję fotograficzną. Następnie przed obiektywami stanęli też muzycy Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Fotograficy mieli więc okazje do
sprawdzenia się w „akcji”, a uczestnicy otrzymali możliwość skorzystania z nieodpłatnej
sesji. Członkini grupy – Gaba Kine, przygotowała natomiast autorską wystawę „Lizbona”
(obecnie do podziwiania w Spirala Cafe w Bielsku-Białej). – Co
dalej? Czas pokaże, pomysłów
nie brakuje, problemem okazuje
się czas, by będąc zabieganym
zatrzymać się i w tym najwłaściwszym momencie nacisnąć
spust migawki aparatu lub przynajmniej porozmawiać o fotografii – uśmiechają się koziańscy
fotograficy. Grupa spotyka się
w poniedziałki w Domu Kultury
o godz. 18.00.
foto: arch.

(DK/RED)

Maska karnawałowa

Początek roku to czas karnawału, toteż na bibliotecznych zajęciach plastycznych
nie mogło zabraknąć przygotowań do balu. Uczestniczki warsztatów stanęły przed
niełatwym wyborem, w jakim przebraniu wystąpić na balu. Nieodzowna okazała
się maska karnawałowa. Po wybraniu odpowiednich szablonów dziewczynki wycięły ich kształty i je pomalowały. I już wiadomo, że w tym sezonie na balu przebie(gbp)
rańców królowały koty i motyle. 					

foto: arch. GBP
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Konkursowe
pisanki

foto: MS

Do ostatniego piątku marca – 27.03,
przyjmowane są prace w ramach Konkursu na Koziańską Pisankę Wielkanocną. Co najważniejsze, technika wykonania pozostaje dowolna. A to zwiastuje
kolejne ciekawe propozycje autorów.
Wpierw oceny dokonają internauci –
fan page na facebook’u Koziańska Pisanka Wielkanocna, następnie pisanki
pojawią się na wystawie od 30 marca br.
w Pałacu Czeczów. Laureatów poznamy w niedzielę – 5 kwietnia br. podczas
rozstrzygnięcia konkursu w Pałacu Czeczów, początek o godz. 16.00. Organizatorami są: Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji Gminy Kozy przy
współpracy z Domem Kultury w Kozach, konkurs odbywa się w ramach
zadania publicznego wspieranego przez
Gminę Kozy. Szczegóły i regulamin
dostępny jest na stronie internetowej
(DK)
– www.domkultury.kozy.pl

Wystąpią indywidualnie

Kolejne spotkanie z koziańską grupą
perkusyjną Walimy w kocioł zaplanowane zostało w trzecią niedzielę
kwietnia (19 kwietnia, godz. 18.00, sala
widowiskowa Domu Kultury). Tym razem jednak nie będzie to standardowy
wstęp bębniarskiej ekipy, a pokaz muzycznych, indywidualnych umiejętności poszczególnych perkusistów. Każdy bębniarz zaprezentuje jeden utwór
w towarzystwie zespołu muzycznego.
W repertuarze przeboje muzyki rockowej, pop, dance oraz autorskie kompozycje. Wstęp 10 zł (dzieci wchodzą za
(DK)
darmo).				

foto: arch. DK

Informacje związane z podejmowanymi działaniami przez
Gminę Kozy aktualizowane są na stronie internetowej, w Aplikacji Blisko oraz w mediach społecznościowych.

KORONAWIRUS
powoduje gorączkę, kaszel, duszności,
bóle mięśni i zmęczenie.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu,
kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym
stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego

INFORMACJE DLA SENIORÓW
Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych.
Często myj ręce wodą i mydłem.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Regularnie myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie.
Regularnie dezynfekuj telefon i nie używaj go podczas posiłków.
Zachowaj odległość od rozmówcy wynoszącą 1 - 1,5 m.
Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
Odżywiaj się zdrowo i nawadniaj organizm.
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

Infolinia NFZ 800 190 590

