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Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, 
nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, 

odepchnięta wraca - to miłość macierzyńska
Wszystkim Mamom najlepsze życzenia składają
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Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach informuje, że 3 czerwca (niedziela) w godzi-
nach 10.00 do 10.45 odbędzie się XVI Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę na ul. Beskidzkiej. 
Start zaplanowano w ciągu ulicy Beskidzkiej, od ronda (przy sklepie Paulinka) do szlabanu 
pod lasem, gdzie rozpoczyna się Szlak Papieski. Prosimy mieszkańców o nieparkowanie 
w tym czasie swoich samochodów bezpośrednio przed sklepem Paulinka i wzdłuż ulicy 
Beskidzkiej oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas biegu. Zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców do udziału w biegu.                   (CSW)

Trwają prace budowlane związane z ter-
momodernizacją Szkoły Podstawowej nr 1. 
W pierwszym etapie inwestycji będą wymie-
niane okna, jest wykonywane ocieplenie 
elewacji budynku, będzie docieplony dach 
i wymienione jego pokrycie. – Inwestycja 
wpłynie na estetykę naszego centrum, ale 
przede wszystkim ograniczy wydatki związa-
ne z funkcjonowaniem obiektu, podnosząc 
równocześnie komfort nauki dla uczniów – 
podkreśla wójt Krzysztof Fiałkowski. Zakoń-
czenie pierwszego etapu prac przewidziano 
na październik br. Szeroki zakres robót i spo-
ra ilość materiałów budowlanych sprawia, że 
czasowo z użytku wyłączany jest parking przy 
Centrum Sportowo-Widowiskowym. – Pro-
simy o wyrozumiałość i korzystanie z miejsc 
na pl. ks. Karola Kochaja, a także wzdłuż ulicy 
Cmentarnej – dodaje wójt.

(MS)

Już po raz trzeci biblioteka włączyła się 
w ogólnopolską akcję „Żonkile”, której celem 
jest upamiętnienie rocznicy powstania w get-
cie warszawskim. W tegorocznej akcji wzięła 
udział klasa I z koziańskiego liceum. W sali 
koncertowej Pałacu Czeczów młodzież obej-
rzała film „Nie było żadnej nadziei”, pokazu-
jący przebieg powstania, a w trakcie prezen-
tacji multimedialnej zapoznała się z historią 
koziańskich żydów.

(gbp)

Liczne grono mieszkańców, 
poczty sztandarowe, przedsta-
wiciele instytucji oraz Gminy 
Kozy pojawili się w święto, 
3 Maja przy kościele pw. św. 
św. Szymona i Judy Tadeusza. 
Wiązanki kwiatów pod tabli-
cami pamiątkowymi złożyli 
m.in. wójt Krzysztof Fiałkowski 
i zastępca wójta Anna Gacek-
-Bilczewska. Słoneczna aura za-
chęciła do przybycia wiernych, 
którzy po uroczystościach wy-
ruszyli w tradycyjną procesję 
„pod Panienkę”.

(red)

Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę Termomodernizacja 
„Jedynki”

Święto 3 Maja

Żonkile

* wiersz Józefa Ignacego Kraszewskiego
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Od września 2017 roku działa zreformowa-
ny Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Spra-
wiedliwości, którego dysponentem jest Mi-
nister Sprawiedliwości. Fundusz rozporządza 
pieniędzmi zasądzanymi od sprawców prze-
stępstw. W ten sposób środki pozyskane od 
sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym 
i ratują życie. Dla jednostek samorządowych 
województwa śląskiego ogłoszono 16 marca 
nabór wniosków na powierzenie realizacji za-
dań w zakresie doposażenia jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny 
do udzielenia pomocy poszkodowanym bez-
pośrednio na miejscu popełnienia przestęp-
stwa, czy wypadków drogowych. Strażacy 
ochotnicy za pośrednictwem samorządów 
otrzymają nowoczesny sprzęt, który jest nie-
zbędny do udzielania pomocy poszkodowa-
nym w miejscu zdarzenia. To właśnie strażacy 
ochotnicy pojawiają się na miejscu wypadków 
drogowych zazwyczaj przed innymi służbami, 
a pierwsze chwile po zdarzeniu są decydujące 

dla życia i zdrowia ludzkiego. Ważne, by były 
one wyposażone w niezbędny sprzęt ratowni-
czy m. in.: defibrylatory i zestawy medyczne 
(torby ratownicze).  
26 kwietnia w komendzie Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Katowicach pod-
pisano umowę o przyznaniu dotacji celowej 

na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek 
OSP. Gminę reprezentował wójt Krzysztof 
Fiałkowski i skarbnik Dominik Pawiński. Na 
realizację zadań projektu dysponent Fun-
duszu udzielił naszej gminie dotację celową 
w kwocie 16 038 zł. 

(UG)

W trzecią sobotę czerwca (16.06) zaplano-
wano VIII Rajd Nordic Walking na Hroba-
czą Łąkę. Wyjście na szczyt i spotkanie przy 
ognisku to plan na wspólną rekreację dla 
miłośników spacerów „z kijami”. Rajd od-
będzie się tylko w razie sprzyjającej aury, już 
teraz organizatorzy zachęcają do wspólnego 
wyjścia na Hrobaczą Łąkę. Szczegóły nieba-
wem na plakatach oraz stronie internetowej 
– www.kozy.pl.

(RED)

Na sesji 19 kwietnia dzieci, które zostały wy-
różnione w konkursie na Wielkanocną Kartkę 
Świąteczną, otrzymały nagrody. W wiosennym 
konkursie wzięło udział blisko stu młodych ludzi.
Dwa razy w roku Wójt Gminy Kozy organizuje 
konkursy na kartkę świąteczną. Ich celem jest 
promocja kultury oraz rozwijanie zaintereso-
wania tradycjami lokalnymi. Przy wyborze prac 
docenia się technikę wykonania, użytą symbo-
likę, pomysł na promocję miejscowości oraz 
oryginalność połączenia tych cech.
W tegorocznym konkursie wielkanocnym 
zwyciężyła kartka Borysa Pudełki z kl. III 

(SP1), której koncepcja w dowcipny sposób na-
wiązuje do jajowatego kształtu ronda Centrum. 
Kartka została wydrukowana i dołączona do 
marcowego wydania Koziańskich Wiadomości 
oraz rozesłana wraz  życzeniami świątecznymi. 
Podczas wręczania nagród, przedstawiciel 
PCK przekazał rodzicom niepełnospraw-
nego Jakuba Kaźmierczaka, nieobecnego 
na sali z powodu egzaminu gimnazjalnego, 
trzykołowy rower rehabilitacyjny w ramach 
podziękowania społeczności lokalnej za 
przyjęcie pojemników do zbiórki odzieży 
używanej.     (UG)

Inwestycja w ratowanie życia

Rajd 
Nordic Walking

Nagrody za kartkę wielkanocną
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W poprzednich edycjach we wspólnej rekreacji 
brały udział całe rodziny, w tym także dzieci
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W rozdaniu nagród wzięli udział rodzice 
wspólnie ze swoimi pociechami

Od lewej: przedstawiciel Funduszu Sprawiedliwości i wójt Krzysztof Fiałkowski
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W czwartek, 19 kwietnia, odbyła się XXXVIII 
sesja Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1. nr XXXVIII/306/18 w sprawie udzielenia 

przez Gminę Kozy pomocy finansowej 
Powiatowi Bielskiemu w ramach prowa-
dzonych inwestycji. Udzielona pomoc 
finansowa w wysokości 2 325 000,00 zł 
przeznaczona jest na dofinansowanie re-
alizacji zadania pn. „Przebudowa drogi po-
wiatowej 4484S ul. Przecznia w Kozach”. 
Dofinansowanie stanowi 50% całkowitych 
kosztów inwestycji,

2. nr XXXVIII/307/18 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kozy na lata 2018-2035,

3. nr XXXVIII/308/18 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy 
Kozy z 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budże-
towa na 2018 rok Gminy Kozy.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy oraz materiały będące przedmiotem 
obrad dostępne są na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozy 
www.bip.kozy.pl. 

(Biuro RG)

W środę, 25 kwietnia, w sali koncertowej Pałacu Czeczów 
odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu z mieszkań-
cami. Uczestniczyli w nim również policjanci wraz z I zastęp-
cą Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej, mł. insp. 
mgr. Krzysztofem Gałuszką. 
Podczas spotkania Urząd Gminy przedstawił prezentację 
zdjęciową zrealizowanych w ubiegłym roku inwestycji oraz 
pokazał gminne plany inwestycyjne na rok 2018 r.
Wśród ważniejszych ubiegłorocznych inwestycji znalazły 
się: budowa przedszkola integracyjnego, termomoderniza-
cja Centrum Sportowo-Widowiskowego, modernizacja płyty 
targowiska, budowa i wyposażenie PSZOK-a, doposażenie 
placów zabaw, modernizacja dróg (m. in. ulic: Jodłowej, Sło-
necznej, Strumyków), rozbudowa oświetlenia ulicznego, itp. 
Opracowana została również koncepcja kanalizacji sanitarnej 
w Kozach Gajach, która jest podstawą do wykonania projektu 
technicznego. 
W czasie dyskusji mieszkańcy zgłaszali postulaty dalszych re-
montów dróg gminnych i chodników oraz odwodnienia dróg. 
Poruszyli również problemy zagrożenia w ruchu drogowym 
oraz w ruchu pieszych na Placu Ks. Karola Kochaja. 
W drugiej części spotkania odbyła się debata społeczna na te-
mat bezpieczeństwa, którą prowadzili przedstawiciele Policji. 
Kierownik Posterunku Policji w Kozach, asp. szt. mgr Roman 
Szybiak mówił o działaniach Posterunku od czasu jego po-
wstania. Zwrócił również uwagę na konieczność współpracy 
z mieszkańcami gminy w zakresie diagnozowania wszelakich 
zagrożeń. Przedstawiono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, będącą doskonałym narzędziem informowania Po-
licji o zagrożeniach występujących w okolicy. 

(UG)

Gminna Rada Seniorów serdecznie zaprasza osoby starsze oraz interesujące się problemami osób starszych na spotkanie z Renatą Nycz, 
kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, której towarzyszyć będzie przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie. Przedstawione zostaną zasady i zakres świadczenia pomocy osobom starszym realizowany w Gminie Kozy i powiecie bielskim. 
Spotkanie odbędzie się 28 maja br. o godz. 15.00 w sali koncertowej Pałacu Czeczów.           (GRS)

Relacja z XXXVIII sesji Rady Gminy Kozy

Zebranie z mieszkańcami

Gminna Rada Seniorów zaprasza
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Podczas sesji zdecydowano o udzieleniu pomocy 
finansowej dla Powiatu Bielskiego na gruntowną 
przebudowę ulicy Przeczniej - od ronda kpt. Ku-
nickiego do granicy z Pisarzowicami

O zrealizowanych w ubiegłym roku inwestycjach mówił 
wójt Krzysztof Fiałkowski

Na pytania mieszkańców odpowiadali m.in. kierownicy referatów Urzędu Gminy Kozy

O bezpieczeństwie w Kozach mówili policjanci
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W drugiej połowie kwietnia zakończył się 
nabór wniosków o dotację na wymianę 
źródeł ogrzewania w budynkach miesz-
kalnych. Ile osób złożyło wnioski?
Program wymiany źródeł ciepła spotkał 
się z ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców. Rozpoczęliśmy nabór wniosków 
11 kwietnia, ale już w przeddzień, 10 kwiet-
nia, przed Urzędem Gminy ustawiła się 
kilkunastoosobowa kolejka chętnych, bo-
wiem kryterium decydującym o przyzna-
niu dotacji była kolejność zgłoszeń. Sporo 
osób spędziło w ten sposób całą noc. Nie 
było jednak żadnych problemów, z samego 
rana sprawnie przeprowadzono przyjmo-
wanie wniosków. Do 20 kwietnia wpłynęło 
ponad 160 wniosków. Tak duże zaintere-
sowanie programem wymiany źródeł cie-
pła potwierdza słuszność przeznaczenia 
środków finansowych z budżetu na ten cel. 
O działaniach proekologicznych nie tylko 
sporo się mówi, ale i podejmowane są kon-
kretne działania. Montaż kotłów bardziej 
ekologicznych w budynkach mieszkalnych 
poprawi jakość powietrza, jest to więc dla 
nas wszystkich ważna sprawa. Tym bardziej 
cieszy fakt, że wśród złożonych wniosków 
aż 85 dotyczyło wymiany starego węglo-
wego kotła na ekologiczny kocioł gazowy, 
a wymianą starego kotła węglowego na 
nowy kocioł węglowy zainteresowanych 
było tylko 29 mieszkańców.
Obecnie, po zweryfikowaniu wniosków 
pod względem formalnym, z właścicielami 
nieruchomości podpisywane są umowy 
na dofinansowanie do modernizacji ko-
tłowni.  Po podpisaniu umowy z Gminą 
mieszkańcy będą mogli zdemontować sta-
re piece, zastępując je nowymi. Realizację 

pierwszego etapu programu oraz rozlicze-
nia z mieszkańcami zamierzamy zamknąć 
w październiku, przed najbliższym sezonem 
grzewczym.

Niedługo rozpocznie się przebudowa 
ul. Przeczniej na odcinku, który stano-
wi drogę powiatową nr 4482S.
Tak, w tym roku odcinek tej drogi o długo-
ści 1 829 m, od ronda kpt. A. Kunickiego 
w ciągu ul. Kęckiej do granicy z Pisarzowi-
cami, będzie gruntownie przebudowany. 
Roboty obejmą przebudowę nawierzch-
ni jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 m, 
przebudowę istniejących chodników i bu-
dowę nowego, jednostronnego chodnika 
wzdłuż jezdni, przebudowę i budowę zjaz-
dów do posesji, budowę kanalizacji desz-

czowej i przebudowę sieci teletechnicznej. 
Wykonawcą robót, wybranym w drodze 
przetargu nieograniczonego jest Przedsię-
biorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe 
„DROG-BUD” Franciszek Fryc ze Spyt-
kowic. Koszt robót wyniesie prawie 4,6 mi-
liona złotych. Inwestycja ta, podobnie jak 
przebudowa ul. Witosa, jest finansowana 
po 50% przez Powiat Bielski i Gminę Kozy.

W tym miesiącu gmina doposaży też place 
zabaw, co nowego powstanie na nich?
Chcemy, by place zabaw służyły nie tylko 
dzieciom, ale też dorosłym, którzy towa-
rzyszą swoim pociechom lub wnukom. Na 
placach przy ulicach: Lipowej, Wrzosowej 
oraz Tęczowej powstaną trzy siłownie na 
świeżym powietrzu, pojawią się urządzenia 
typu: biegacz, orbitrek, talia, wahadło, słup, 
wyciskanie, jeździec, drabinka, wszystko 
z myślą o dorosłych. 
Przypomnę, że place zabaw zlokalizowane 
są też przy ulicach: Podgórskiej, Zagrodo-
wej, Przeczniej, Agrestowej, będziemy je 
systematycznie doposażać w nowe urządze-
nia. Są one ogólnodostępne i bezpłatne dla 
wszystkich chętnych. Liczymy na duże zain-
teresowanie mieszkańców dodatkową ofer-
tą, która jest alternatywną formą spędzania 
wolnego czasu. Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z tych miejsc wypoczynku i za-
bawy.
Dziękuję za rozmowę.

Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

     Pytania do wójta
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Place zabaw są systematycznie doposażane w nowe urządzenia
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W XXV Interdyscyplinarnym Międzynaro-
dowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam 
w Beskidach”, pod patronatem Śląskiego 
i Małopolskiego Kuratora Oświaty sporo 
nagród i wyróżnień zdobyli uczniowie SP 1, 
których uhonorowano podczas rozdania 
nagród w auli Wyższej Szkoły Administracji 
w Bielsku-Białej.  Wśród uczestników nie 

zabrakło dzieci z oddziałów zerowych oraz 
z klas I-III. W kategoriach: proza, poezja, 
malarstwo na szkle, rysunek, wyklejanka 
z masą solną i papieroplastyka nagrodzo-
nych zostało 30 uczniów z Jedynki.
Głównym celem konkursu organizowane-
go przez GOK w Świnnej jest rozbudzanie 
i poszerzanie zainteresowań pięknem na-

szych gór.  Mała Beskidzka Ojczyzna, jej 
życie codzienne, obraz teraźniejszy i minio-
ny to główna inspiracja dzieci w tworzeniu 
prac. Uczniowie na lekcjach plastyki oraz na 
kółku plastycznym w różnych technikach 
stworzyli ciekawe prace.

(SP1)

Konkursowe sukcesy

Wiosna to początek zmagań w ramach Czwartków Lekkoatletycznych, w których bar-
dzo dobrze radzą sobie uczniowie Jedynki. Nasi przedstawiciele zdobyli sporo medali 
podczas dwóch odsłon zmagań:Reprezentacja dziewcząt SP nr 1 zdobyła 

3 miejsce w półfinale wojewódzkim w pły-
waniu drużynowym rozegranym na pływal-
ni CSW w Kozach. W zawodach startowały 
najlepsze szkoły z Bielska-Białej i Żywca oraz 
mistrzowie powiatu bielskiego (SP nr 1) 
i żywieckiego. Zawodniczki Jedynki uzyskały 
143 pkt., a do mistrzostwa zabrakło 12 pkt.

1 m. SP nr 36 Bielsko-Biała
2 m. SP nr 13 Bielsko-Biała
3 m. SP nr 1 Kozy
4 m. SP nr 2 Żywiec
5 m. Gimnazjum Twardorzeczka

Reprezentacja SP 1: Julia Sobuń  (1 m. 50 
m st. grzbietowym - indyw.), Nikola Koczur 
(1 m. 50 m st. motylkowym - indyw.), Kor-
nelia Koczur (1 m. 100 m st. grzbietowym  
- indyw.), Wiktoria Wróbel, Nina Kapela, 
Amelia Kaim, Roksana Bajeńska, Wikto-
ria Koterbicka. Zawodniczki Jedynki były 
w stawce półfinałowej najmłodsze (rocznik 
2004), gdy pozostałe szkoły startowały jako 
trzecie klasy gimnazjum z rocznika 2002.

Liga Czwartków LekkoatletycznychPływali 
drużynowo

12 kwietnia:
1 m. Sergiusz Budny - skok wzwyż                - 1.20 m
2 m. Stanisław Dużniak - skok wzwyż          - 1.30 m
2 m. Anna Golec - skok wzwyż                        - 1.15 m
2 m. Kacper Łukasik - bieg na 60 m               - 8.25s
3 m. Kacper Łukasik - skok w dal                    - 4.60 m
3 m. Julia Nokielska - skok wzwyż                  -1.05 m
3 m. Krzysztof Maślanka - bieg na 300 m    - 53.61s

26 kwietnia:
1 m. Stanisław Dużniak - skok wzwyż          - 1.2 0m
1 m. Krzysztof Maślanka - skok wzwyż        - 1.10 m
2 m. Kacper Łukasik - bieg na 60 m               - 8.19s
3 m. Julia Nokielska - skok wzwyż                  - 1.05 m
3 m. Nikodem Baścik - skok wzwyż               - 1.05 m
3 m. Igor Kasiuba - skok wzwyż                      - 1.05 m

Początkiem kwietnia uczniowie SP 1 z Oddziałami Intergracyjnymi, ubrani na niebiesko 
wyruszyli w niebieskim korowodzie ulicami naszej miejscowości. Marszruta odbyła się 
wg wcześniej przygotowanego planu. Uczniowie i nauczyciele w niebieskich ubraniach, 
z transparentami i balonami solidaryzowali się z innymi, świętując w ten sposób obcho-
dzony na całym świecie Dzień Świadomości Autyzmu. Każdego roku chcemy w inny, sym-
boliczny sposób zaangażować się w ten dzień. Przepiękna, wiosenna pogoda uprzyjemniła 
przemarsz społeczności szkolnej. Kilka dni wcześniej wychowawcy wraz ze swoimi klasami 
przygotowywali gazetki, omawiali temat autyzmu, słuchali ciekawych opowiadań i ogląda-
li prezentacje. Poruszanie tego zagadnienia w sposób różnorodny sprawia, że uczniowie 
wiedzą więcej o autyzmie, poznają trudności osób dotkniętych tą dysfunkcją w rozumieniu 
otaczającego ich świata.                    (SP 1)

Niebieska marszruta
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Ostatnie miesiące drużyny harcerskiej 37 
WDH „Błękitna Drużyna”, były bardzo ak-
tywne. Przeżyliśmy mnóstwo imprez, uroczy-
stości, biwaków i harcerskiej zabawy. 
Byliśmy na Hufcowym Starcie i Manewrach. 
Zaliczyliśmy sukcesy, 2. miejsce zarówno 
w kategorii harcerskiej, jak i w kategorii harce-
rzy starszych. Upamiętniliśmy lokalnych har-
cerskich (i nie tylko) bohaterów „Płomykami 
Pamięci”, również nie zabrakło nas podczas 
obchodów świąt państwowych. Wychowanie 
patriotyczne jest jednym z głównych zadań za-
wartych w Misji naszego Związku.  Grudzień 
to tradycyjne spotkania harcerskich pokoleń, 
na których wspólnie z zuchami, staramy się 
stworzyć świąteczny klimat „biesiadowania”. 
W międzyczasie kilkoro spośród nas ukończy-
ło kursy zastępowych. Tzw. „Harcerska Noc-

ka” w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy-
niosła niezapomniane wrażenia, odwiedził nas 
św. Mikołaj, były prezenty i dobra zabawa. 
Styczeń to moc wrażeń związanych z finałem 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
25 wolontariuszy z naszej drużyny zebrało bli-
sko 40 tys. zł, które trafiły do dziecięcych szpi-
tali w całym kraju. W lutym harcerskie święto 
„Dzień Myśli Braterskiej” uczciliśmy pobytem 
na 3-dniowym biwaku w Szkole Podstawowej 
w Międzybrodziu Żywieckim. 10 harcerek 
i harcerzy złożyło tam przyrzeczenie harcer-
skie i w trakcie nocnej gry zdobyło „harcerski 
świetlany krzyż”. Nasza działalność to przede 
wszystkim codzienna praca na zbiórkach i do-
bra zabawa w duchu przyjaźni i braterstwa. 
Obecnie przygotowujemy się do obozu har-
cerskiego, który w fabule „Wehikułu czasu” 

uczyni nas lepszymi harcerzami. Obóz odbę-
dzie się w Pogorzelicy, gdzie wypoczywając 
i bawiąc się będziemy mogli poznać rówieśni-
ków z innych drużyn Hufca. Zanim to nastąpi 
czeka nas jeszcze biwak w OH „Wilczysko”, 
gdzie w programie są prawdziwe harcerskie 
gry terenowe i klimat biwakowego ogniska. 
Na pewno najbardziej cieszą nas zdobyte ko-
lejne sprawności, stopnie i umiejętności. Har-
cerstwo to wielka przygoda i pokonywanie 
kolejnych granic. Do udziału w tej przygodzie 
serdecznie zapraszamy, spotykamy się w każ-
dy czwartek w SP nr 1 o godz. 15.10.
Tymczasem mówimy do zobaczenia na szla-
ku, z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ !

(Drużynowy 37 WDH 

„Błękitna Drużyna” hm Krzysztof Czulak)

W ramach przygotowań do jubileuszu 
100-lecia Odzyskania Niepodległości, 
zespół SP nr 2 zajmujący się organizacją 
obchodów zwraca się z uprzejmą prośbą 
o pomoc w zebraniu dokumentacji szkolnej 
placówek oświatowych funkcjonujących na 
terenie naszej miejscowości. Gromadzimy:

• świadectwa szkolne
• legitymacje szkolne i tarcze
• dyplomy, zdjęcia klasowe.

Wyżej wymienione materiały będą stanowi-
ły ekspozycję wystawy przygotowanej w auli 
SP nr 2 z okazji jubileuszu 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości. Oryginalne doku-
menty zostaną zeskanowane w obecności 
osoby udostępniającej. Prosimy o kontakt 
z sekretariatem szkoły w godzinach od 8.00 
do 14.00.

(SP2)

 „Błękitna Drużyna”

Jubileuszowe 
przygotowania
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W akcję „Sprzątamy Beskidy z PTTK” włą-
czyli się uczniowie SP 1 zrzeszeni w SKKT-
-PTTK "Groniczki", a także rodzice i na-
uczyciele. Liczna ekipa Jedynki sprzątała 
zielony szlak prowadzący z Bystrej Śląskiej 
przez Kołowrót, na Klimczok. Po dotarciu 
w okolice schroniska, wszyscy uczestni-
cy akcji zostali zaproszeni na integracyjne 
ognisko i pieczenie kiełbasek. 

(SP1)

Ze względu na duże zainteresowanie akcją bezpłatnego użyczania kompostowników właścicielom nieruchomości, chcącym zagospo-
darowywać odpady zielone na terenie własnych nieruchomości, Urząd Gminy kupił dodatkowo 100 sztuk kompostowników. Zosta-
ną one przekazane mieszkańcom po podpisaniu umowy użyczenia. Równocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy 
otrzymali z Gminy kompostownik nadal mogą przywozić odpady zielone do PSZOK-a.            (UG)

Informujemy mieszkańców, że od maja do 
września Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), zloka-
lizowany przy ul. Szkolnej, będzie otwarty 
3 razy w tygodniu, w następujących godzi-
nach:

PSZOK działa od ubiegłego roku i do tej 
pory obsłużył ponad 4500 mieszkańców. 
Przypominamy, że do PSZOK-a można do-
starczać następujące rodzaje odpadów:
1.  papier,
2.  szkło,
3.  tworzywa sztuczne,
4.  opakowania wielomateriałowe,
5.  przeterminowane leki i chemikalia,
6.  zużyte baterie i akumulatory,
7.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8.  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9.  zużyte opony (opony pochodzące 

z gospodarstw domowych, m.in.: opo-
ny samochodów osobowych, motocy-
kli, rowerów, wózków),

10.  odpady zielone pochodzące z prac 
wykonywanych we własnym zakresie, 
z ogrodów przydomowych, w tym: tra-
wa, liście, gałęzie z przycinania drzew 
i krzewów, wyłącznie w postaci zrębek 

o wielkości nieprzekraczającej 20 cm, 
części roślin, przy czym nie mogą one 
zawierać resztek jedzenia, ziemi i ka-
mieni,

11.  odpady problemowe (m. in.: zużyty 
sprzęt sportowy, parasole, obuwie, tek-
stylia),

12.  odpady budowlane i rozbiórkowe, wy-
konywane we własnym zakresie przez 
właściciela nieruchomości, z zachowa-
niem obowiązującego limitu – do 3 m³ 
w ciągu roku.

Po przybyciu do PSZOK-a powinno się 
zgłosić do biura obsługi, okazać doku-
ment potwierdzający tożsamość, podać 
adres nieruchomości, z której pochodzą 
odpady, a w przypadku dostarczania do 
PSZOK-a odpadów budowlanych, nale-

ży podać ich przybliżoną ilość. Następnie 
trzeba postępować zgodnie z zaleceniami 
obsługi. Przywiezione i posegregowane od-
pady należy umieszczać w wyznaczonych 
przez obsługę kontenerach, pojemnikach 
lub w stosownych miejscach (w zależności 
od rodzaju odpadów). 

Osoby, które nie przestrzegają regulaminu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (np. odmawiają okazania do-
kumentu tożsamości, podrzucają odpady 
w miejsca do tego nieprzeznaczone) i nie 
stosują się do zaleceń obsługi PSZOK-a na-
rażają się na konsekwencje, również karne. 
Odpady od nich nie będą przyjmowane, 
a wszelkie przypadki naruszania prawa będą 
zgłaszane do odpowiednich służb.

(UG)

fo
to

: a
rc

h.
 S

P 
1

Sprzątanie Beskidów

Godziny otwarcia PSZOK-a
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W okresie letnim PSZOK przy ulicy Szkolnej otwarty będzie trzy razy w tygodniu

Dodatkowe kompostowniki

wtorki i czwartki 15.00 – 19.00
soboty (z wyjątkiem ostat-
niej soboty miesiąca) 7.00 – 13.00

w piątki (poprzedzające 
ostatnią sobotę miesiąca)    13.00 – 19.00

W dni świąteczne PSZOK 
będzie nieczynny.
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CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
W marcu 2018 roku w ramach projektu „Ak-
tywizacja społeczna i zawodowa w Gminie 
Kozy” realizowanego przez Spółdzielnię 
Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach oraz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kozach, współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego,  rozpo-
czął swoją działalność Klub Integracji Spo-
łecznej. Ideą Klubu jest udzielenie pomocy 
osobom indywidualnym oraz ich rodzinom 
w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejęt-
ności uczestnictwa w życiu społeczności lokal-
nej, w powrocie do pełnienia ról społecznych 

oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, 
jako wartości na rynku pracy. KIS działa na 
rzecz integrowania się osób o podobnych trud-
nościach i problemach życiowych, pomagając 
samoorganizować się ludziom w grupy, podej-
mować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia 
m.in. w zakresie aktywizacji zawodowej. 

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY?
W ramach reintegracji społecznej prowadzone 
są zajęcia o charakterze społecznym, eduka-
cyjnym i zdrowotnym, takie jak: treningi mo-
tywacyjne, treningi umiejętności społecznych, 
treningi kreowania wizerunku czy przełamywa-

nia barier dyskryminacyjnych, usługi wsparcia 
psychologicznego i coaching’owego. W naszej 
ofercie uczestnicy znajdą możliwość korzysta-
nia z usług rehabilitacyjnych w postaci ćwiczeń 
fizycznych usprawniających psychoruchowo 
oraz indywidualnie dobranych terapii i progra-
mów korekcyjnych. Ponadto oferujemy usługi 
animatorów grup samopomocowych i samo-
kształceniowych np. artystyczną, rekreacyjną, 
kulinarną czy komputerową wsparte wiedzą
i doświadczeniem specjalistów, w tym dietety-
ka. W ramach zajęć integracyjnych wychodzi-
my do kina, muzeum, organizujemy ognisko, 
spotkania okołoświąteczne. 
Klub Integracji Społecznej oferuje również 
reintegrację zawodową umożliwiającą łatwy 
powrót na rynek pracy. Osoby zakwalifiko-
wane do tej formy pomocy realizują ścieżkę 
obejmującą indywidualnie dobrane formy, tj. 
staże zawodowe, indywidualnie dobrane kursy 
zawodowe, usługi doradcy zawodowego, tre-
nera pracy, skierowanie do udziału w Centrum 
Integracji Społecznej.

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?
Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w Ko-
zach, przy ul. Bielskiej 9. Nasz Klub powstał 
w ramach struktury organizacyjnej Spółdzielni 
Socjalnej „Kino Marzenie” w Kozach. W celu 
rozpoczęcia funkcjonowania niezbędne było 
przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń 
umożliwiających korzystanie z oferowanych 
usług. Po przeprowadzeniu remontu do dys-
pozycji mamy: salę klubowo-gastronomiczną, 
oraz salę szkoleniowo-multimedialną, pokój 
rozmów indywidualnych, salę do ćwiczeń ru-
chowych. Uczestnicy Klubu mają możliwość 
korzystania ze wszystkich pomieszczeń oraz 
sprzętów w nich znajdujących się.
To, co ważne, nasz Klub Integracji Społecznej 
dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, 
w tym poruszających się na wózkach inwalidz-
kich.

CHCESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE, 
WYJŚĆ MIĘDZY LUDZI?
Po szczegółowe informacje zapraszamy osobi-
ście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Kozach lub Spółdzielni Socjalnej „Kino 
Marzenie” w Kozach, ul. Bielska 9.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w wyremontowanych 
salach w kamienicy przy ulicy Bielskiej

W ramach zajęć uczestnicy tworzą różnego rodzaju ozdoby 
– na zdjęciu anioły oraz koszyki wykonywane szydełkiem
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Z biblioteką w plenerze

Na zabawach, animacjach i atrakcjach dla ca-
łych rodzin upłynęła impreza „Plener z Biblio-
teką”, w  sobotę, 12 maja, w koziańskim parku. 

Korzystając ze słonecznej pogody na udział w plenerowej 
imprezie zdecydowało się sporo rodzin z dziećmi

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
rodzinne konkurencje zręcznościowe

W jednej z przygotowanych zabaw dzieci 
przerzucały kolorowe piłeczki

Długie kolejki chętnych ustawiały 
się po watę cukrową

Emocje wśród najmłodszych wzbudził 
efektowny występ iluzjonisty

W zaprezentowanych pokazach 
magii dzieci brały aktywny udział
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Piknikowy park

Park dworski przy Pałacu Czeczów był także sceną dla wydarzeń II rodzin-
nego ART-PIKNIKU, który podsumował tegoroczny program edukacyj-
ny dla dzieci prowadzony przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
„ART.” oraz Dom Kultury w Kozach.

Koncentracja i równowaga – to dwa 
najważniejsze aspekty towarzyszące 
dzieciom podczas zabawy na torze 
przeszkód

Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w roli malarzy, 
przygotowując dzieła na specjalnych płótnach

Nie lada atrakcją były zajęcia 
z ceramiki, przy okazji 
których dzieci tworzyły np. 
miski

W trakcie trwania wydarzenia organizatorzy 
przygotowali dla najmłodszych wiele zabaw 
i konkursów, wyróżniając najlepszych 
uczestników

Sporym zainteresowaniem cieszyło 
się stoisko malowania buziek
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Trwa piłkarska wiosna z udziałem b-klasowe-
go LKS Orzeł Kozy. Podopieczni trenera Jaro-
sława Krystiana grają, jak na razie, „w kratkę”.
Runda rewanżowa rozgrywek klasy B 
w podokręgu bielskim rozpoczęła się 
dla kozian pomyślnie. W Łodygowicach 
Orzeł zaprezentował bardzo skuteczną 
grę, rozgromił 11:1 gospodarzy, m.in. 
dzięki 4 trafieniom Jakuba Kunickiego. Pas-
sę zwycięską udało się podtrzymać, gdy kilka 
dni później do Kóz zawitał zespół z Kalnej. 
Miejscowi wygrali także pewnie 3:0. Kolej-
ne z wiosennych spotkań, piłkarze Orła za-
liczyli na wyjazdach: w Bronowie i Między-
brodziu Bialskim, gdzie w obu przypadkach 
stawić czoła musieli drużynom ze ścisłej 
ligowej „szpicy”. Do przerwy dwukrotnie to 
rywale potrafili wypracować sobie nikłą za-
liczkę, drugie odsłony również nie należały 
do kozian. Liderowi ligi ulegli 1:2, z Żarem 
było już gorzej, bo mecz przyniósł efektow-
ny triumf gospodarzy 7:2. Zmienną formę 
podopieczni trenera Jarosława Krystiana 
zaprezentowali w następnych meczach. 
Sokoła Zabrzeg rozbili na własnym terenie 
6:1, do czego także 4 bramkami przyczynił 
się Jakub Kunicki, najskuteczniejszy z ko-

zian na wiosnę. Ale w Ligocie to tamtejszy 
LKS wygrał 4:0.

Orzeł zajmuje obecnie 5. miejsce w b-kla-
sowej tabeli i bardzo prawdopodobne, że 
taką pozycję utrzyma do końca sezonu. Ten 
finiszuje 9 czerwca, gdy koziańscy futboliści 
podejmą LKS Zamek Grodziec.

LKS Słowian Łodygowice – LKS 

Orzeł Kozy 1:11 (0:2) Gole: Jakub 

Kunicki – 4, Patryk Pieczora – 2, 

Przemysław Zontek – 2, Roman 

Cholewa, Adrian Handzlik, Tomasz 

Honkisz

LKS Orzeł Kozy – KS Halny Kalna 

3:0 (2:0) Gole: Jakub Kunicki – 2, 

Przemysław Łoński

UKS Rotuz Bronów – LKS Orzeł 

Kozy 2:1 (1:0) Gol: Adrian Handzlik

LKS Żar Międzybrodzie Bialskie 

– LKS Orzeł Kozy 7:2 (1:0) Gole: 

Jakub Kunicki – 2

LKS Orzeł Kozy – LKS Sokół Za-

brzeg 6:1 (3:0) Gole: Jakub Kunicki 

– 4, Patryk Pieczora – 2

LKS Ligota – LKS Orzeł Kozy 4:0 (1:0)

LKS Orzeł: Roman Cholewa, Łukasz Duźniak, 
Dawid Frania, Adrian Handzlik, Jakub Honkisz, 
Tomasz Honkisz, Marcin Kozielski, Jakub Ku-
nicki, Przemysław Łoński, Daniel Mańkowski, 
Jakub Mrozek, Dominik Orszulik, Jarosław Pa-
gieła, Patryk Pieczora, Łukasz Pielesz, Przemy-
sław Pielesz, Marcin Stefanowicz, Kamil Zieleź-
nik, Przemysław Zontek.

 (RED)

Końcem kwietnia UKS Kozy zorganizował po raz pierwszy dla swo-
ich młodych piłkarzy piknik A-Sport UKS Cup. Była to znakomita 
zabawa, integracja środowiska oraz zacięta rywalizacja sportowa.
W ramach zawodów piłkarskich w dwóch kategoriach wiekowych 
odbył się, między innymi, ciekawy konkurs na najlepszego żonglera, 
który wygrał Maciej Okrzos z rocznika 2010. Uczestnicy sportowe-
go święta mogli liczyć na słodki poczęstunek z napojami, a na piłka-
rzy czekały atrakcyjne nagrody – getry firmy Adidas, ufundowane 
przez firmę tytularnie wspierającą imprezę. Z kolei medale przeka-
zało koziańskie Centrum Sportowo-Widowiskowe.
– Dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc, obsługę oraz długie 
sprzątanie po zakończeniu całej wspaniałej zabawy – napisał klub 
na swoim profilu na Facebooku. 

(R)

Ponad 300 uczestników wzięło udział w pływackich zawodach 
o Puchar Dyrektora CSW w sobotę, 28 kwietnia.
Panie i panowie zmagali się w grupach wiekowych od rocznika 2009 
i młodszych aż po kategorię open. Na zawody przybyły reprezenta-
cje 20 klubów z terenu Podbeskidzia, Małopolski i Śląska, którym 
przyszło rywalizować indywidualnie w stylach dowolnym, klasycz-
nym, grzbietowym, motylkowym, a także zmiennym w mikstach.
Najwięcej medali zgarnęli łącznie podopieczni Nowego Klubu 
Pływackiego z Bielska-Białej, którzy zanotowali aż 31 miejsc na po-
dium, w tym sięgnęli po 15 złotych krążków. Z 26. medalami pły-
walnię koziańską opuścili zawodnicy UKS Ósemki Oświęcim, zaś 
z 20. pływacy bielskiego UKS Ondraszek.
Znakomicie wypadli także doskonale znający pływalnię Centrum 
Sportowo-Widowiskowego reprezentanci UKS Victoria Kozy. Im 
przypadło w udziale 5 złotych, 7 srebrnych i 6 brązowych medali. 

(MA)

Orzeł mocniejszy u siebie

Prestiżowe zawody pływackie Piłkarskie święto
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Minisiatkarskie mecze
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Podczas weekendu, 21-22 kwietnia, pły-
walnia CSW zapełniła się uczestnikami 
pływackiego maratonu pt. „Płyniemy do 
Rzymu”. Celem dwudniowych zmagań 
w wodzie było wielokrotne przepłynięcie 
długości basenu, odpowiadające odległo-
ści 1478 kilometrów, jakie dzielą koziań-
ski ośrodek od placu św. Piotra w Rzymie. 
W zawodach startowało 97 osób, głównie 
mieszkańców Kóz. Najmłodszy zawod-
nik miał 9 lat, a najstarszy skończy w tym 
roku 67 lat. 
Po zsumowaniu wszyscy przepłynęli łącznie 
liczbę 5288 długości basenu, tj. ponad 132 

kilometry. Każdy uczestnik otrzymał słodki 
poczęstunek, napój, pamiątkowy dyplom 
oraz opaskę.
W tym samym czasie pływano na basenie 
„Troclik” w Bielsku-Białej.
Maraton odbył się dla uczczenia 4. rocznicy 
kanonizacji św. Jana Pawła II. 
– Prawie każdy z uczestników pokonał do-
browolnie dystans dłuższy od pierwotnie 
deklarowanego. Taki zapał należy docenić 
– mówi dyrektor CSW w Kozach Konrad 
Hamerlak. 

(M)

Siatkarskie drużyny zawodniczek z rocznika 2005 i młodszych zaliczyły 
już trzecią odsłonę cyklu Grand Prix o Puchar Dyrektora CSW w Ko-
zach. W połowie kwietnia na kolejnym turnieju w hali CSW stawiło się 
15 zespołów. Nie zabrakło zaciętych i stojących na wysokim poziomie 
spotkań, w których najlepiej wypadły drużyny z Kęt. Tuż za podium 
sklasyfikowana została jedna z koziańskich ekip. Po zakończeniu gier 
wszystkie uczestniczki otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Grand Prix o Puchar Dyrektora CSW w Kozach zbliża się już do końca, 
finałowy turniej odbędzie się w maju. Na czele klasyfikacji generalnej, 
z liczbą 28 punktów uzbieranych w dotychczasowych zawodach, znaj-
duje się zespół Kęty II, 26 „oczek” zdobyły już młode siatkarki Kęty I. 
O miejsce w czołówce walczą także kozianki. Prócz drużyny Kozy I 20 pkt. 
zgromadziły też Szczyrk II oraz Kęty III.                                                          (R)

W połowie kwietnia odbył się w sali Domu Kultury w Kozach 
turniej szachowy pod honorowym patronatem wójta gminy, 
Krzysztofa Fiałkowskiego. Zawody zorganizował LKS Orzeł 
w ramach całorocznych obchodów 100-lecia odzyskania nie-
podległości.
Przy szachowych stołach stawiło się 67 zawodników, którzy 
rywalizowali w dwóch grupach, podzielonych na jeden dzień 
turniejowy lub cały weekend.
W tej pierwszej najlepiej poradził sobie Dariusz Bacza z Pisa-
rzowic, wyprzedzając Tomasza Macherzyńskiego ze Skoczowa 
oraz Arkadiusza Ligockiego z Bielska-Białej. Wśród zawodni-
ków z Kóz najwyższe miejsce zdobył Maksymilian Dudys. Ju-
niorską klasyfikację wygrała Natalia Kukla z Zabrzega.
W drugiej z grup w klasyfikacji generalnej triumfował Grze-
gorz Wiercigroch ze Skoczowa, na podium znaleźli się także 
Adam Kasperlik z Katowic i Robert Polok z Pszczyny. Czwar-
tą lokatę w zestawieniu, jednocześnie będąc najlepszym ju-
niorem i reprezentantem miejscowego Orła, zajął Szymon 
Polakowski.
Kolejna odsłona cyklu „Szachy z Orłem” w ramach jubile-
uszowych obchodów odbędzie się w terminie 30 czerwca 
-1 lipca br. 

(M)

Płynęli z Kóz do Rzymu

Szachy z Orłem
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Krzyżówka koziańska Poziomo:

1)   strata, uszczerbek
6)   przedmiot rozmowy
7)   nazwa chóru w Kozach działającego w latach 1950-1959
8)   1/4 beczki
9)   Kazimierz, mgr, założyciel apteki w Kozach
12) zwierzę w rękawie iluzjonisty
14) ptak spokrewniony z kawką i krukiem
16) korekcyjny na zębach
19) Emil, ksiądz, były proboszcz parafii w Kozach
20) Księżyc w całej okazałości
21) krótsza droga
22) sława, rozgłos

Pionowo:

1)   zgłoska
2)   chałat
3)   kieliszek wódki
4)   wypływa spod kamieniołomu
5)   Jaciu, oryginalny żebrak koziański
10) przysiółek między Piecami a Małymi Kozami
11) obraz w cerkwi
13) przezwisko byłego kościelnego w Kozach
15) pożywienie
17) rejon Stawu Legiońskiego
18) imieniem Aleksandra Kunickiego 
16) Stanisław, były długoletni lekarz
17) maciora
19) schody na statek
20) otwór silosu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą rozwiązanie

 (Stanisław Laszczak)
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Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub 
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 31 maja br. podając swoje dane osobowe (imię, 
nazwisko, wiek, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.

Każdy zapewne choć raz w życiu nosił ma-
skę lub przebranie. Czy to pół wieku, czy 
pół roku temu, zazwyczaj okazję do tego 
stanowiły przedszkolne bale karnawałowe. 
Kiedyś jednak, w niektórych przypadkach 
bardzo niedawno, maski miały szersze 
i częstsze zastosowanie. W antyku nosili je 
aktorzy na scenie po to, aby ukryć swoje 
prawdziwe „ja”, tym samym nie tyle upo-
dabniając się do granej przez siebie postaci, 
co stając się nią na określony czas. Było to 
echo jeszcze bardziej zamierzchłych zwy-
czajów, gdy maski były traktowane bardzo 
dosłownie. Podczas obrzędów dzieci prze-
bierały się za duchy, aby upodobnić się 
do przodków i tym samym przywołać ich 
mądrość oraz opiekę. Młode dziewczyny 
wiosną przebierały się za królowe, będące 
uosobieniem maja (miesiąca) i nadchodzą-
cego rozkwitu przyrody. Wiosenne zwycza-
je ludowe zdają się zresztą być od zarania 
dziejów nierozerwalnie związane z prze-
braniami. Wielu kozian oraz mieszkańców 
innych okolicznych wsi wspomina hucznie 
obchodzony śmiergust, podczas którego 

mężczyźni w maskach, przy dźwiękach 
strzelania z bata i gry na trąbce, wybudzali 
okolicę z letargu. Była to nie tylko okazja do 
zgrania się z rytmem przyrody i kultywowa-
nia tradycji, ale także do zjednoczenia lokal-
nej społeczności i wspólnej zabawy wielu 
pokoleń. Co ciekawe, w Internecie można 
obejrzeć film z Kóz z 1989 roku właśnie 
z obchodów śmiergustu i rozpoznać w nim 
niejedną twarz! Okazuje się, że rekwizyty 
oraz fotografie z czasów, gdy takie obcho-
dy były powszechne, zachowały się do dziś 
w domach wielu miejscowych rodzin. Choć 
zwyczaj powoli wymiera, sentyment do 
niego pozostaje żywy. Podobnie zresztą, 
jak sentyment do chodzenia po kolędzie 
– oczywiście również w maskach. Obrzęd 
kolędowania, obecny w kulturze wszystkich 
słowiańskich (i nie tylko!) ludów rolni-
czych, miał na celu przezwyciężenie ciem-
ności i mroku zimy, powitanie nadchodzą-
cego światła (Chrystusa) oraz wprawienie 
całej społeczności w niecodzienny świątecz-
ny nastrój. Dziś, niestety, tradycyjne maski 
– w przypadku dzieci – zastępowane są 

przebraniami super-bohaterów, a świątecz-
na oprawa oraz lokalna charakterystyka im 
towarzysząca zostaje podmieniona modą 
z Zachodu. Wśród dorosłych zaś, chęć 
świątecznego „figlowania” zdaje się całkiem 
zanikać, być może pod presją życia w nowo-
czesnym świecie, który narzuca nam nosze-
nie „masek” zupełnie innego rodzaju. Nie 
zmienia to faktu, że dzieci chętnie słuchają 
o zwyczajach, które pamiętają ich rodzice, 
dziadkowie i babcie. Lato to dobra okazja, 
aby posprzątać swój strych w poszukiwaniu 
starych fotografii i – kto wie – może nawet 
starych masek. A nuż znajdziemy coś, co za-
inspiruje młodsze pokolenie.

(Aleksandra Radlak)

(felieton nawiązuje do projektu pt. „Maski obrzędowe 

w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbeskidzia” reali-

zowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ko-

zach, a współfinansowanego przez MKiDN z progra-

mu Kultura ludowa i tradycyjna)

Felieton

Nasze maski
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Otaczający świat wymusza stosowanie nowych 
technologii. Jeszcze dwadzieścia lat temu uży-
wanie sieci internetowej do płacenia rachun-
ków, przesyłania ogromnych ilości danych, 
rozrywki, kupowania-sprzedaży i wielu innych 
rodzajów komunikacji, było zjawiskiem mar-
ginalnym. Dzisiaj, praktycznie każdy aspekt 
naszego funkcjonowania w nowoczesnym 
społeczeństwie opiera się na dostępie do inter-
netu. Należy pamiętać nie tylko o wynikających 
z tego dobrodziejstwach, ale i poważnym za-
grożeniu dla nas, użytkowników.
Korzystamy z sieci za pośrednictwem różnych 
urządzeń: telefonów, tabletów, komputerów 
typu notebook i desktop, telewizorów, wypo-
sażenia pojazdów a nawet sprzętu gospodar-
stwa domowego. Nie każdy zdaje sobie sprawę 
z tego, jak wiele informacji na nasz temat uzy-
skują w ten sposób obce osoby. Hasła, z któ-
rych korzystamy, historie przeglądanych stron, 
listy dokonanych przez sieć zakupów, wykazy 
kontaktów i połączeń, miejsca, w których się 
logujemy lub przebywamy.  Aby się o tym prze-
konać, wystarczy przeprowadzić prosty ekspe-
ryment – wejść w ustawienia/menadżer aplika-
cji, na przykład telefonu, a następnie sprawdzić 
ile procesów jest uruchomionych na naszym 
urządzeniu. Wszystkie one działają „w tle” nie-
ustannie zbierając i wysyłając dane. Oczywiście 
odbywa się to zgodnie z prawem, bo przecież 
podczas instalacji systemu operacyjnego i ko-
lejnych aplikacji dokładnie zapoznawaliśmy się 
z wszystkimi zapisami regulaminów i po głębo-
kim namyśle nad doniosłością naszych decyzji 
wyrażaliśmy na to zgodę, prawda?
Niestety, bez podstawowej znajomości zasad 
bezpiecznego korzystania z internetu, stajemy 
się potencjalnymi ofiarami przestępców (i nie 
tylko ich). Największymi błędami popełniany-
mi przez użytkowników nowoczesnych tech-
nologii są, między innymi:
• nieostrożne podawanie własnych i cudzych 

danych (osobowych, kontaktowych), za-
mieszczanie zdjęć umożliwiających spraw-
com łatwą identyfikację potencjalnego celu,

• prowadzenie poufałych korespondencji 
z przypadkowo poznanymi użytkownikami 
portali społecznościowych i komunikatorów,

• ściąganie i instalowanie programów lub 
aplikacji pochodzących z niepewnych lub 
nieoficjalnych źródeł,

• potwierdzanie komunikatów bez ich wcze-
śniejszego przeczytania, wyrażanie zgody na 
instalację podprogramów, które umknęły na-
szej uwadze (przewiń, dalej, przewiń, dalej...)

• korzystanie z darmowych, publicznych, nie-
zabezpieczonych sieci bezprzewodowych,

• rezygnowanie z haseł, pinów i innych zabez-

pieczeń swoich urządzeń, a także używanie 
jednego prostego hasła do logowania we 
wszystkich programach, podawanie wła-
snych haseł innym użytkownikom, 

• zaśmiecanie systemu zbędnymi programami, 
cyfrowe bałaganiarstwo (chaotycznie poroz-
rzucane w pamięci urządzeń pliki i instalacje), 
brak czynności naprawczych (pozostawianie 
nieużywanych programów, długotrwale za-
pełnione „rejestry” i „cookies”),

• wyłączanie i nieaktualizowanie programu 
antywirusowego i systemu operacyjnego,

• beztroska, nieświadomość i naiwność pod-
czas wędrówek w sieci.

Posłużę się przykładami pochodzącymi bezpo-
średnio z kontaktów z petentami podczas dyżu-
rów w Posterunku.
1. Zablokowany ekran przeglądarki interne-

towej z planszą "Policja, komputer zablo-
kowany z powodu... W celu odblokowania 
należy wpłacić pieniądze, aby uzyskać kod". 
Nie wnikając głębiej w przyczyny tej sytu-
acji (wymieniono ją już wcześniej w tym 
tekście), przypominamy o tym, że polskie 
organy ścigania nigdy nie stosują takich me-
tod ściągania opłat, kar lub grzywien. Dzia-
łania oszustów wykorzystują zaniedbania 
użytkownika i efekt zaskoczenia. Doraźnie, 
wystarczy samo zamknięcie przeglądarki 
skrótem klawiszowym Alt+F4, usunięcie 
narzuconej domyślnej strony startowej 
i późniejsze przeprowadzenie diagnostyki 
całego systemu w celu wykrycia i pozbycia 
się sprawczego elementu z pamięci urządze-
nia.

2. Korzystanie przez nieuprawnione osoby 
z programów (gier, kont w serwisach spo-
łecznościowych, płatności elektronicznej). 
W niektórych przypadkach faktycznie doszło 
do przełamania zabezpieczeń, bez rażącego 
zaniedbania ze strony pokrzywdzonego, 
jednak częściej spotykamy się ze zwykłą, wza-
jemną złośliwością osób, które właśnie się po-
kłóciły, a dostęp do haseł uzyskały już wcze-
śniej i dobrowolnie od samego właściciela.

3. Zakupy przez internet opcją "płać z góry" 
z pominięciem podstawowego rozpoznania 
wiarygodności sprzedającego.

4. Rozpowszechnianie treści naruszających 
prawa autorskie i ochronę danych osobo-
wych. W dobie ogólnie dostępnych kamer 
i aparatów fotograficznych, beztroskie pu-
blikowanie zarejestrowanych filmów i zdjęć 
może ściągnąć na autora poważne konse-
kwencje, zarówno karne, jak i cywilnopraw-
ne, a także zwrócić uwagę przestępców.

5. Brak świadomości (szczególnie młodszych 
użytkowników) w zakresie bezprawnego 

ściągania, instalowania i rozpowszechniania 
kopii programów, w tym gier.

6. Wizyty na stronach z treściami prawnie za-
bronionymi lub wątpliwymi z punktu wi-
dzenia ogólnie przyjętych zasad moralnych, 
skąd najszybciej można ściągnąć kłopotli-
wego robaka/wirusa na własny dysk.

Jakie mogą być inne skutki naszych zaniedbań? 
Najczęściej są to: opróżnienie ze środków lub 
obciążenie konta bankowego, korzystanie 
z naszych zasobów dostępowych i sprzęto-
wych, podszywanie się pod nas w celu przepro-
wadzania oszustw, zbieranie danych wykorzy-
stywanych w agresywnym, spersonalizowanym 
marketingu, trwałe uszkodzenie sprzętu infor-
matycznego, usunięcie danych i wiele, bardzo 
wiele przykrości, których prawdopodobnie 
można było uniknąć, stosując elementarne za-
sady ostrożności. 
Cyberprzestępczość rozwija się w zastraszająco 
szybkim tempie. Wspomniane przypadki są tyl-
ko pobieżnym zasygnalizowaniem problemu, 
którego skala już jest ogromna, ponieważ me-
tody działania sprawców ewoluują szybciej niż 
powstające zabezpieczenia.
Korzystanie z internetu wcale nie jest tak bez-
pieczne, jak się pozornie wydaje. Są trzy moż-
liwości zadbania o nasze cyfrowe bezpieczeń-
stwo. Po pierwsze, możemy to zrobić sami, 
poprzez nieustanne uczenie się sposobów 
obsługi urządzeń i przestrzegania zasad ogra-
niczonego zaufania do treści zamieszczanych 
w internecie. Trzeba pamiętać również o tym, 
że sam fakt posiadania programu antywiruso-
wego (najczęściej bezpłatnego, w wersji pod-
stawowej) nie uchroni nas od zagrożenia, jeżeli 
własnymi działaniami ściągniemy podejrzany 
plik. Drugim rozwiązaniem jest powierzenie 
tego zadania zaufanym osobom dysponującym 
odpowiednią wiedzą. Wreszcie, pozostaje trze-
cie, najskuteczniejsze rozwiązanie – pozostanie 
całkowicie offline :)

(Sebastian Harężlak)

Zagrożenia cyfrowego świata

Kozy w liczbach od 1 marca 2018 roku 
do 31 marca 2018 roku:

95 – zgłoszone i podjęte interwencje policyjne

15 – zdarzenia w ruchu lądowym (15 kolizji)

9 – interwencje domowe

5 – kradzieże, przywłaszczenia

3 – zatrzymani poszukiwani

3 – zagrożenie pożarowe (pożar)  

3 – rozpoczęte procedury Niebieskiej Karty

2 – groźby karalne, znęcanie się (przestępstwa)

2 - nietrzeźwi kierujący
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Dni Kóz  2018
Godz. Wydarzenie na estradzie

16.00 – 19.00 Próby na estradzie
19.00 – 19.45 Zespół Muzyczny Rockowy ESCAPE
19.45 – 20.30 Przerwa techniczna
20.30 – 21. 30 Gwiazda DNI KÓZ 2018 Zespół „ FEEL”

Godz. Wydarzenie na estradzie

14.00 – 15.30 Przedszkolaki w kolorach tęczy
Przedszkole Publiczne w Kozach

15.30 – 16.00 Dyktando Gminne

16.00 – 16.20 Korowód Śmierguśników i ogłoszenie wyników konkursu 
na najlepszą maskę – wręczenie nagród

16.20 – 16.35 W rytmach LO Kozy prezentacja muzyczno-taneczna 
Liceum Ogólnokształcące w Kozach

16.35 – 17.00 Pokazy taneczne Studio Tańca RootArt Kozy

17.00 – 17.15 Impresje taneczne „Movement” Studio Choreografii i 
Teatru Tańca

17.15 – 17.40 Strażacy w akcji pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kóz
17.40 – 17.50 Ogłoszenie wyników Dyktanda Gminnego
17.50 – 18.10 Przerwa techniczna

18.10 – 19.40 „Blues wciąż żyje i ma się dobrze” Grupa wokalna 
Domu Kultury oraz  „Factory of Blues”

20.00 – 24.00 Zabawa z „DJ Gromi”
24.00 Fajer Show

Godz. Wydarzenie na estradzie

9.00 – 10.15 START XVI Biegu na Hrobaczą Łąkę

10.30 – 11.00 Parada Orkiestr

11.00 – 14.30 Powiatowy Konkurs Orkiestr
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych – Złota Trąbka

14.30 – 15.15 XVI Bieg na Hrobaczą Łąkę - ogłoszenie wyników biegu/ 
wręczenie nagród

15.15 – 15.45 Koncert Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach

15.30 – 17.30 Kod Barona Czecza – rodzinna gra terenowa (Izba Histo-
ryczna w Pałacu)

15.45 – 16.00 Talenty z Dwójki - występ taneczno-wokalny Szkoła 
Podstawowa nr 2 

16.00 – 16.15 Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy – ogłoszenie 
wyników

16.15 – 16.45 Miniatury Taneczne Studio Tańca RootArt Kozy grupa 
taneczna „Effugium” „Releve”

16.45 – 17.00 Marzeń czas  Grupa Wokalna Domu Kultury w Kozach 

17.00 – 17.15 Taniec To My Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej ART oraz 
Dom Kultury w Kozach, występ formacji: Szase, Szejk, Koziczki

17.15 – 18.00 ZPiT Kozianie i mali Kozianie
18.00 – 18.30 Kod Barona Czecza – ogłoszenie wyników konkursu
18.30 – 19.00 Występ formacji perkusyjnej Walimy w Kocioł
19.30 – 20.30 Gwiazda wieczoru - The Djangos

INITIO VILLAE – gra wiejska od 10.00 na ul. Szkolnej
Pokaz makiety kolejowej 10.00 – 18.00 w Domu Kultury

Zwiedzanie Izby Historycznej 8.00 – 18.00 (przerwa 12.00-15.00) 
w Pałacu

Urodziny Kubusia Puchatka 13.00

Calineczka 16.00 zapraszają do Pałacu kółka 
teatralne SP nr 2

Sportowy Piknik Rodzinny Orła 11.00 – 14.00 Stadion LKS Orzeł
Loty balonowe 18.00 – 23.00 Stadion LKS Orzeł

VIII Turniej Szachowy 
im. Władysława Honkisza 9.30 – 13.30 w SP nr 2

Koziański Rodzinny 
Konkurs Samochodowy

10.00 – start z placu przed Szkołą 
Podstawową nr 2

Pokaz makiety kolejowej 10.00 – 16.00 w Domu Kultury

Zwiedzanie Izby Historycznej 10.00 – 18.00 (przerwa 12.00-16.00) 
w Pałacu

Kod Barona Czecza 
– rodzinna gra terenowa

15.30 – 17.30 – Izba Historyczna 
w Pałacu

Loty balonowe 18.00 – 21.00 stadion LKS Orzeł
INITIO VILLAE – gra wiejska do 20.00 na ul. Szkolnej

Uprzejmie informujemy, że 2 i 3 
czerwca (sobota i niedziela) zosta-
nie zamknięty dla ruchu samocho-
dowego odcinek ul. Szkolnej, od 
owczarni do domów nauczyciela. 
Ulica Szkolna od ul. Krakowskiej 
oraz od ul. Przeczniej będzie uli-
cą ślepą, z możliwością dojazdu 
wyłącznie do budynków domu 
nauczyciela oraz do parkingów: 
przy poczcie oraz na starym placu 
targowym. Parking 
przy ośrodku zdro-
wia udostępniony 
będzie służbom 
obsługującym imprezę, 
a zwyczajowy szutrowy 
parking vis ’a vis placu 
targowego przeznaczo-
ny jest na stoiska han-

dlowe. 
W związku z powyższym zachęca-
my kierowców do pozostawienia 
samochodów w domu.
Koncert 1 czerwca (piątek) będzie 
zabezpieczony zgodnie z wymoga-
mi dla organizacji imprezy maso-
wej. Bardzo prosimy o bezwzględ-
ne dostosowanie się do zaleceń 
służb obsługujących imprezę.

(DK)

Dni Kóz – zmiana organizacji ruchu
Data Wydarzenie Miejsce

25.05 10.00 – 11.00 INITIO VILLAE - happening park, Pałac 
Czeczów

25.05 18.00 Wystawa Henryka Reczki Pałac 
Czeczów

26.05 9.00 – 13.00 Piknik SP nr 1 Szkoła Pod-
stawowa nr 1

26.05 13.00 – 18.00 Majowe spotkanie z Dwójką 
”Z Niepodległą w tle”

Szkoła Pod-
stawowa nr 2

30.05

szczegóły 
na stronie 
www Domu 
Kultury

„Kozy wczoraj, dziś i jutro” Szkoła Pod-
stawowa nr 2

02.06 10.00 III mecz piłki nożnej 
Gmina Kozy vs LKS Orzeł Kozy Stadion LKS

02.06 12.00
Mecz piłki nożnej 
Drużyna Oldbojów vs drużyna Se-
niorów Orła Kozy

Stadion LKS

09.06 9.00 – 16.00 Turniej Siatkarskich „Dwójek” CSW

Imprezy Towarzyszące Dniom Kóz

Ponadto:

Ponadto:

1.06.2018 r. PIĄTEK

2.06.2018 r. SOBOTA

3.06.2018 r. NIEDZIELA

Zakończenie ok. godz. 22.00

Zakończenie ok. godz. 0.30

Zakończenie ok. godz. 20.30

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy.
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Ostatnim męskim potomkiem koziańskiej linii 
rodu Czeczów był Stanisław Marian Herman 
Jan. Urodził się 17 września 1949 roku w Biel-
sku. Mimo, że czasy świetności ród Czeczów 
miał już za sobą, to Stanisławowi wpajano nie-
mal od kołyski szlachecką tradycję, szacunek do 
przeszłości, pamiątek rodzinnych oraz niena-
ganne maniery. Szkołę podstawową ukończył 
w Bielsku, następnie kształcił się w Państwowej 
Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. 
Od najmłodszych lat uczył się gry na forte-
pianie. Przed wojną, jego ojciec, również Sta-
nisław, akompaniował na tym instrumencie 
swemu bratu Henrykowi, który był wirtuozem 
skrzypiec i wspólnie umilali rodzinne wieczory. 
Stanisław junior w szkole muzycznej zaprzyjaź-
nił się z kozianinem, Zdzisławem Szlagórem, 
dzięki tej znajomości przez wiele lat utrzymy-
wał kontakt z miejscowością swoich przodków. 
Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia 
na wydziale instrumentalnym i pedagogicznym 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie, 
wiążąc z tym miastem swoją przyszłość. W cza-
sie studiów zaangażował się w działalność ruchu 
studenckiego, działał w klubach „Rotunda”, 
„Zaścianek”, „Pod Jaszczurami”. Od połowy 
lat 70. XX wieku pracował w Wydziale Kultu-
ry Urzędu Miasta Krakowa. Od 1993 roku za-
trudniony był w Biurze Promocji i Współpracy 
Zagranicznej. Stanisław Czecz był autorem i or-
ganizatorem wielu wystaw promujących Kra-
ków i jego dziedzictwo kulturalne. Wystawy te 
prezentowano na różnych festiwalach i ekspo-
zycjach promocyjnych w Sztokholmie, Lipsku, 
Frankfurcie, Wiedniu, Ostrawie, Norymber-
dze, Genewie, Mediolanie, Turynie. Jego du-

żym sukcesem była wystawa poświęcona poet-
ce Wisławie Szymborskiej, tuż po otrzymaniu 
przez nią Nagrody Nobla, prezentowana m.in. 
w Sztokholmie, Lwowie, Wilnie, Petersburgu 
oraz wystawa według scenariusza Stanisława 
Czecza „Kraków i jego region” zorganizowana 
we wnętrzach Muzeum Miejskiego w Madry-
cie. Od początku lat 90. XX wieku Stanisław 
kontaktował się często z koziańskim samorzą-
dem. W 1992 roku wraz z Marią Zuber, wdową 
po Adolfie Zuberze, otwierał uroczyście Izbę 
Historyczną urządzoną na poddaszu bibliote-
ki przy ul. Bielskiej 17. Do Izby Historycznej 

przekazał część swoich rodzinnych fotografii. 
Włączył się również w działalność powstałego 
w 1993 roku Towarzystwa Miłośników Histo-
rii i Zabytków Kóz. Liczył na uratowanie przed 
zniszczeniem swego rodowego gniazda, pałacu 
w Kozach. Jego marzeniem było przeznaczenie 
obiektu na potrzeby kulturalne lokalnej spo-
łeczności. Ziściło się ono w 2014 roku, czego 
jednak ostatni potomek koziańskiej linii rodu 

Czeczów nie doczekał. Zmarł przedwcześnie 
13 grudnia 2012 roku i spoczął w podziemiach 
kaplicy rodowej Czeczów na koziańskim 
cmentarzu. 
Historię rodu Czeczów przypomnieliśmy 
w trzydziestu trzech odcinkach KOZIEGO 
RAJU na łamach „Koziańskich Wiadomości”, 
począwszy od numeru 9/2015. Staraliśmy się 
zaprezentować barwne, niejednokrotnie za-
skakujące losy tej rodziny, która była ostatnim 
rodem szlacheckim, posiadającym majątek 
dworski w Kozach. Dziś Pałac Czeczów nosi 
zwyczajową nazwę od nazwiska tego rodu. 

Izba Historyczna biblioteki mieszcząca się we 
wnętrzach pałacu posiada ekspozycję pamiątek 
po tej rodzinie zgromadzonych w sali: Historia 
Rodu Czeczów. (Bartłomiej Jurzak)
W tekście wykorzystano informacje zawarte w: Sta-
nisław Dziedzic „Zmarł Stanisław Czecz” („Kraków” 
2013, nr 3); Tomasz Rychlik „Herbowy gość” („Nadzie-
ja” 1991, nr 27 i 28); Tomasz Lenczewski „Genealogie 
rodów utytułowanych. Tom I”, Warszawa 1995-1996; 
zbiory Izby historycznej im. Adolfa Zubera.

O tym, jak zmieniały się standardy obyczajo-
we w świecie na przestrzeni kilkudziesięciu lat 
ubiegłego wieku mówił w bibliotece, 19 kwiet-
nia, filmoznawca dr Marcin Skorek.
Na przykładzie fotografii popularnych akto-
rek mogliśmy sobie przypomnieć, że wzorce 
urody kobiet różniły się znacznie w kolejnych 
dekadach, ale jeszcze nie tak dawno uroda 
nie była głównym atutem ich karier. Sposób 
ubierania, modę na krągłości lub filigranowe 
kształty naśladowały całe pokolenia nastolatek 
i dojrzałych kobiet. Prelegent przypomniał też 
jak bardzo zmieniło się znaczenie autorytetów. 
Niegdyś doradcą i mentorem była osoba w po-
deszłym wieku z racji doświadczenia i nabytej 
życiowej mądrości. Szacunkiem obdarzano lu-

dzi starych za ich dojrzałość i roztropność. 
Zmiany rewolucyjne zaszły też w postrzeganiu 
seksualności w życiu człowieka, co dość dobrze 
oddają filmy o tej tematyce. 
Czwartkowy wieczór spędziliśmy w lekkiej 

i dowcipnej atmosferze, przy okazji uświada-
miając sobie, że wszyscy jesteśmy świadkami, 
a zarazem uczestnikami obyczajowej transfor-
macji. 

(gbp)

Kozi raj 
Stanisław Czecz de Lindenwald

Pokoleniowa rewolucja obyczajowa   
fo

to
: a

rc
h.

 G
BP

Stanisław Czecz de Lindenwald (1949-2012)
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W połowie kwietnia słoneczka z Przedszkola Publicz-
nego po raz pierwszy odwiedziły naszą bibliotekę, by 
poznać zasady wypożyczania książek. Dzieci grzecznie 
wysłuchały wiersza o niesfornych czytelnikach. Podczas 
projekcji bajki edukacyjnej dowiedziały się także, z jakich 
usług bibliotecznych mogą skorzystać. Nasi mali czytelni-
cy otrzymali drobne upominki oraz plakat.      (gbp)

Dom Kultury w Kozach zaprasza młodych (do 21 lat) twórców do prezentacji swo-
jego talentu artystycznego przed jurorami, która odbędzie się 18 czerwca br. o godz. 
17.00 w sali widowiskowej DK. Do udziału dopuszcza się tylko uczestników indy-
widualnych z terenu gminy Kozy oraz powiązanych z instytucjami oświatowymi 
i kulturalnymi z terenu naszej gminy. Szczegółowy regulamin i karty zgłoszenia są 
do pobrania na stronie www.domkultury.kozy.pl . Wypełnione zgłoszenia należy 
składać w biurze Domu Kultury w Kozach do 30 maja br.                (DK)

Zaproszenia Domu 
Kultury

•	 Koncert Chóru Siloe – 19.05.2018, godz. 18.00 
park dworski przy Pałacu Czeczów

•	 INITIO VILLAE – happening historyczny – 
25.05.2018, godz. 10.00 park dworski przy Pałacu 
Czeczów

•	 Henryk Reczko – wernisaż wystawy malarstwa – 
25.05.2018, godz. 18.00 galeria w Pałacu Czeczów

•	 DNI KÓZ 2018 – 1-3.06.2018 (szczegółowy program 
na stronie 16, stronie internetowej DK i plakatach)

•	 Promocja Młodych Talentów – 18.06.2018, godz. 
17.00 Dom Kultury w Kozach

Franklin i przyjaciele Promocja Młodych Talentów

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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Wiosna powitała 
nas nie tylko pięk-
ną pogodą, ale 
i dobrymi wiado-

mościami. Nasz, biblioteczny projekt „Maski 
obrzędowe w kulturze ludowej i tradycyjnej 
Podbeskidzia” został pozytywnie rozpatrzony 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Oznacza to, że już 19 kwietnia mo-
gliśmy przeprowadzić pierwsze warsztaty dla 
dzieci, w ramach których uczniowie klasy 3 d 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 mieli okazję z bli-
ska poznać tajniki sztuki ludowej oraz elementy 
lokalnej tradycji, tj. wykonywanie masek śmier-
guśniczych. Oprócz bibliotecznych plastyków 
i wychowawczyni klasy, najmłodszym towa-
rzyszyli lokalni depozytariusze kultury, którzy 
w ramach międzypokoleniowej wymiany wie-
dzy zaprezentowali używane niegdyś w Kozach 

podczas obrzędów wielkanocnych 
ręcznie wykonane maski i instru-
menty towarzyszące śmierguśni-
kom, a także opowiedzieli o tym, 
jak to się niegdyś „chodziło po 
śmierguście”. 
Ku uciesze młodych uczestników 
zajęć, sygnał trąbki był znakiem 
do rozpoczęcia części praktycznej. 
Dzieci tradycyjnymi metodami 
wykonały mieszankę wody i mąki 
pszennej, by następnie z tak po-
wstałego kleju i papieru wykonać maski. Pod-
czas dwugodzinnych zajęć, oczywiście po 
dokładnym umyciu rąk, klasa 3 d zajadała się 
poczęstunkiem, ciężka praca (nawet plastycz-
na!) wymaga bowiem małego odpoczynku. Na 
kolejnych warsztatach, 27 kwietnia uczniowie 
mogli maski już wymalować i ozdobić wedle 

dawnych wzorców. Ostatnie warsztaty wiosen-
ne odbędą się 18 maja, a 24 maja jury konkur-
sowe wybierze najlepsze maski, ich autorów na-
grodzimy podczas Dni Kóz, 2 czerwca o godz. 
16.20. Wręczenie nagród poprzedzi korowód 
śmierguśników, w którym wystąpią uczestnicy 
warsztatów.    (gbp)

Własnoręcznie utarta musztarda, wykucie krze-
siwa, tajniki zielarstwa, strzelanie z łuku, utka-
nie krajki – to tylko kilka z atrakcji, które już za 
nami. A będzie się działo więcej. Przed nami 
kolejne warsztaty, na które wstęp jest wolny, 
a ich charakter otwarty, co znaczy, że mogą 
Państwo dołączyć w każdym momencie. Zaję-
cia organizowane są w ramach projektu „Initio 
villae – narodziny społeczności – parateatralne, 
interaktywne odtworzenie narodzin życia spo-
łecznego wsi w tym pierwotnych obyczajów, ob-
rzędów, zawodów i rzemiosł – gra wiejska”, do-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Uczestnicy wszystkich warsztatów spotkają się 
podczas gry wiejskiej, 2 i 3 czerwca, na terenie 
osady odtworzonej na wzór średniowieczny. 
Razem z instruktorami warsztatów będą uczest-

niczyć w prezentacji dawnych rzemiosł. Zdoby-
tą wiedzą będą się dzielić z innymi. Wytrwałym 
adeptom średniowiecznych obyczajów nadadzą 
przydomek na piśmie. Zachęcamy do udziału 
w warsztatach (najbliższe terminy uzgadniane 
są na bieżąco i publikowane na stronie Domu 
Kultury oraz na Facebooku) i grze wiejskiej. Wy-
darzeniem poprzedzającym grę wiejską będzie 
happening, przygotowany przez uczniów szkół 
z terenu Kóz, Porąbki i Jaworza. Symboliczne 
odtworzenie narodzin społeczności na terenie 
Gminy Kozy odbędzie się 25 maja w godzinach 
dopołudniowych, na trasie ulicy Szkolnej i parku 
dworskiego. Szczegóły oraz relacje z etapów re-
alizacji imprezy znaleźć można na stronie www.
domkultury.kozy.pl oraz na Facebooku (Initio 
villae).       (DK)

Łąka marzeń wykonana w bibliotece przez 
dzieci z klasy I b z SP Nr 1 zdobi szkolną ga-
zetkę. Pokazuje marzenia maluchów, które 
wierzą, że warto je mieć, bo dzięki nim świat 
staje się piękniejszy. Marzyć można o rzec 
zach drobnych i luksusowych, ale nie wolno 
zapominać o pielęgnowaniu serdecznych 
relacji z drugim człowiekiem i o uczuciach, 
jakimi obdarzamy najbliższych. 

(gbp)

Maski obrzędowe

Musztarda, krzesiwo i zielarstwo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wijskie”

Łąka marzeń
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Czy trzyletni przedszkolak chodzi do muzeum? Okazuje 
się, że tak. Takim miejscem na mapie odwiedzin koziań-
skich maluchów jest Izba Historyczna im. Adolfa Zubera 
w Pałacu Czeczów. W ciepłe, wiosenne przedpołudnie 
pałac odwiedziły żabki z Przedszkola Publicznego, aby 
poznać zabytkowe wnętrza i zobaczyć ekspozycję Izby 
Historycznej. Dzieci zapewniały, że chętnie wrócą do 
Izby pooglądać eksponaty.

(gbp)

Saga to skrót nazwy imprezy organizowanej przez Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Białej przy współpracy z Domem Kultury 
w Kozach – XIX Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych 
SAGA 2018. Organizatorzy starają się, by SAGA służyła rozwojo-
wi amatorskiego ruchu artystycznego dostarczając młodzieży oraz 
ich instruktorom i nauczycielom inspiracji do dalszych twórczych 
poszukiwań form wypowiedzi artystycznej. Impreza adresowana 
do placówek szkolnych i domów kultury z powiatu bielskiego 
odbyła się w dniach 24-26 kwietnia w Domu Kultury w Kozach, 
gromadząc blisko 700 młodych wykonawców: aktorów, tancerzy 
i muzyków.                    (DK)

Po inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Kozach rozpoczęły się zaplanowane zajęcia. 
Za nami pierwsze „Spotkania z historią i kul-
turą” prowadzone przez Mirosława Frączka. 
Były to opowieści o Petrze, skalnym mieście 
w Jordanii oraz o Wielkiej Wojnie 1914-1918. 
Proponowane spotkania odbywają się w sali 
koncertowej Pałacu Czeczów, kierowane są do 
wszystkich chętnych i koncentrują się wokół 
wybranych zagadnień historii i kultury. 
Ruszył kurs podstaw obsługi komputera 
prowadzony przez Dariusza Frączkiewicza. 
Uczestnicy już przekonują się, że korzystanie 
z komputera może być o wiele prostsze, niż do 
tej pory myśleli. Chętni rozpoczęli swoją przy-
godę z językiem angielskim. Kurs języka angiel-
skiego prowadzi Aleksandra Raczek. Oba kursy 
prowadzone są w salach Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kozach.
Najchętniej wybieraną propozycją zajęć jest 
gimnastyka korekcyjna na basenie Centrum 

Sportowo-Widowiskowym w Kozach, prowa-
dzona przez Elżbietę Panek. Zajęcia polecane 
są wszystkim, bez względu na kondycję i stan 
zdrowia. Mogą ćwiczyć osoby po kontuzji czy 
niepełnosprawne, ponieważ nie ma ryzyka wy-
stąpienia urazów. Zajęcia nie wymagają umie-
jętności pływackich, są prowadzone na płytkiej 
wodzie. Ze względu na limit miejsc nie wszyscy 
chętni mogą w nich uczestniczyć.
Dużym zainteresowaniem cieszył się wyjazd do 
Cieszyna, uczestnicy wycieczki zobaczyli naj-
ciekawsze miejsca grodu nad Olzą oraz zwie-
dzili Muzeum Śląska Cieszyńskiego. W mi-
nionym miesiącu seniorzy wyszli na Hrobaczą 
Łąkę. Był to czas relaksu, wytchnieniem w oto-
czeniu natury i wzajemnego poznania. 
11 maja słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wzięli udział w wykładzie dr. hab. prof. 
Uniwersytetu Śląskiego Krzysztofa Ślezińskie-
go pt. Czy żyjemy w świecie wartości? 

(mf)

Po raz pierwszy w pałacu

SAGA to nie tylko herbata
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