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wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi wzbogaciła 
się o ciekawe atrakcje edukacyjne dla najmłodszych. Rada Rodzi-
ców ufundowała zakup specjalnych naklejek, które pojawiły się na 
korytarzach i schodach Jedynki. To sześć gier typu chińczyk i klasy, 
pozwalających aktywnie spędzać dzieciom czas podczas przerw. Gry 
dostrzec można na podłogach pierwszego, drugiego i trzeciego piętra 
placówki. Na szkolnych schodach w czterech miejscach pojawiły się 
natomiast naklejki informacyjne. Są na nich zwroty grzecznościowe, 
ważne daty historyczne, podstawy matematyki (tabliczki mnożenia 
i dzielenia), najważniejsze części mowy. 

(red)

Tytułowe pytanie pojawia się zawsze w okresie poprzedzającym Dni 
Kóz. Organizatorzy nie zamierzają trzymać mieszkańców w niepew-
ności i zdradzają kulisy przygotowań do czerwcowych imprez już 
w marcu. – Pragniemy, by sobota, 1 czerwca, była okazją do rywaliza-
cji, wspólnej zabawy. Na wieczorny koncert zaprosi „Grupa Furma-
na”, która zapowiada niespodziankę dla fanów koziańskiej formacji 
„Walimy w kocioł”. Niedziela, 2 czerwca, to oczywiście rodzinne kli-
maty i koncert gwiazdy tegorocznych Dni Kóz. O godz. 19.30 wy-
stąpi zespół znany ze swej nieokiełznanej kreatywności – „Łąki Łan” 
– zapewniają organizatorzy.                 

(dk)

Popisy muzyków Młodzieżowej Orkiestry Dętej to podsumowanie 
półrocza nauki oraz próba zmierzenia się z tremą solisty. Tegorocznym 
występom przysłuchiwali się rodzice i instruktorzy Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej. Po nich kapelmistrz Stanisław Wróbel mógł przystąpić 
do przygotowania zespołu na występy w 2019 roku. MOD ma zaplano-
wany udział podczas festiwalu Złota Trąbka w Kozach i w Koptendorf 
w Niemczech. Zanim jednak rozpocznie się koncertowy sezon, młodzi 
muzycy znaleźli czas na zabawę i relaks. Była wizyta w kręgielni, mu-
zeum malucha i na lodowisku.                

(dk)

Edukacyjne naklejki
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Jaka gwiazda?

Praca i zabawa
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Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” po raz kolejny zaprosił miesz-
kańców i ich gości do wspólnej zabawy karnawałowej. Na balu 
w sali widowiskowej Domu Kultury pojawiła się liczna grupa 
osób, największa z dotychczasowych. Przygrywał zespół Dravox, 
o podniebienia zadbał Catering Figura. Oprócz tańców były 
konkurencje zabawowe. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział 
w przeciąganiu liny czy wyścigch na specjalnie przygotowanej 
tratwie.

(red)

Karnawał w Kozach

fo
to

: a
rc

h.
 D

K
fo

to
: M

S



Koziańskie Wiadomości3

wydarzenia

W lutym została podpisana umowa na wykonanie projektu przebu-
dowy ciągu drogowego o długości około 1 km przebiegającego od 
drogi krajowej DK-52 do ul. Beskidzkiej składającego się z odcin-
ków ulic: Storczyków, Liliowej, Zdrojowej, Zamkowej. 
Przebudowa ww. odcinka stanowić będzie kontynuację planu mo-
dernizacji dróg na terenie gminy Kozy. Ma ona przede wszystkim 
usprawnić i poprawić bezpieczeństwo ruchu samochodowego 
i pieszego i będzie wpisana w układ komunikacyjny istniejących 
odcinków z niezbędnymi korektami wynikającymi z ukształto-
wania i zagospodarowania terenu. W ramach projektu planuje się 
kompleksową modernizację drogi poprzez przebudowę konstrukcji 
i nawierzchni drogi, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudo-
wę zjazdów do posesji oraz kolidujących elementów sieci technicz-
nych. Termin zakończenia prac projektowych został zaplanowany 
na koniec lipca 2019 roku. 

(ug)

Zdrojowa do przebudowy

Tradycyjnie sporym zainteresowaniem cie-
szyła się w naszej miejscowości rekrutacja 
najmłodszych do Przedszkola Publiczne-
go. Do komisji rekrutacyjnej wpłynęły 133 
wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola 
w roku szkolnym 2019/2020, w tym:

• 107 wniosków dzieci trzyletnich – rocz-
nik 2016

• 15 wniosków dzieci czteroletnich – rocz-
nik 2015

• 11 wniosków dzieci pięcioletnich – rocz-
nik 2014

• 0 wniosków dzieci sześcioletnich – rocz-
nik 2013

Do dalszego etapu rekrutacji zostało zakwa-
lifikowanych 128 kandydatów, w tym:

• 104 dzieci trzyletnich – rocznik 2016
• 14 dzieci czteroletnich – rocznik 2015
• 10 dzieci pięcioletnich – rocznik 2014
• 0 dzieci sześcioletnich – rocznik 2013

Komisja nie zakwalifikowała do rekrutacji 
5 kandydatów, ze względu na miejsce za-
mieszkania poza gminą Kozy. Wszystkie 
dzieci zakwalifikowane do drugiego etapu 
rekrutacji zostały przyjęte do Przedszkola 
Publicznego w Kozach.

Dla 9 dzieci z rocznika 2014 przyjętych 
do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 
wskazano miejsce realizacji wychowania 
przedszkolnego w oddziale przedszkolnym 
w SP nr 1 lub SP nr 2 (według wyboru ro-
dziców).

(pp)

Przedszkolna rekrutacja

107 wniosków - trzylatków

11 wniosków - pięciolatków

15 wniosków - czterolatków

•	 najważniejsze	wy-
darzenia	w	Kozach

•	 fotorelacje
•	 materiały	video
•	 ciekawostki

•	 bieżące	informacje
•	 fotorelacje
•	 ciekawostki
•	 materiały	video

Polub nasze profile 
i bądź na bieżąco!
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Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju 
Gminy Kozy to jedno z najdłużej funkcjonują-
cych w Kozach. Liczba podejmowanych przez 
nie inicjatyw jest imponująca, a kilka z nich zajęło 
w koziańskim kalendarzu imprez stałe miejsce. 
Pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się 
12 grudnia 2000 roku, oficjalny wpis do re-
jestru potwierdzający formę i rodzaj działal-
ności Stowarzyszenia odnotowano w 2001 
roku. – Byliśmy radnymi kadencji 1998-2002, 
mieliśmy sporo energii i pomysłów. Dobrym 
duchem zespołu był nieżyjący już Leszek 
Szlosek. Skrzyknęliśmy się i zaczęliśmy dzia-

łać – wspomina Czesław Banet. W komite-
cie założycielskim znaleźli się też: Bogusław 
Nycz, Jan Hołowka i Roman Bednarczyk. 
Przygotowano statut, stosowne uchwały i do-
kumentację do Krajowej Rady Sądownictwa. 
Warto podkreślić, że od początku inicjatywa 
miała charakter oficjalny, a Stowarzyszenie do 
dzisiaj jest organizacją pożytku publicznego. 
– Mamy dzięki temu możliwość pozyskiwa-
nia dofinansowań do poszczególnych zadań, 
choć przyznam szczerze, że korzystamy z tej 
formy w minimalnym wymiarze. Od początku 
mieliśmy wielu przyjaciół, którzy nas wspierali. 
Mam na myśli przede wszystkim nagrody dla 
uczestników konkursów. Praca członków od 
zawsze była społeczna i mam nadzieję, że taka 
pozostanie – tłumaczy Piotr Kubiczek, prezes 
Stowarzyszenia. Swoją funkcję pełni od 2018 
roku, w latach 2010-2018 pracami kierował 
Bogusław Nycz, pierwszym prezesem był Cze-
sław Banet (2002-2010).
Główne cele organizacji to zrzeszanie ludzi do-
brej woli, którzy chcą aktywnie działać na rzecz 
rozwoju gminy Kozy, tworzyć ku temu warunki, 
pomagać w rozwiązywaniu problemów nurtu-
jących indywidualne osoby, rodziny, producen-

tów i przedsiębiorców. – Chcemy aktywizować 
naszą społeczność. Organizujemy różne wy-
darzenia: kulturalne, sportowe, informacyjno-
-gospodarcze. Dla dzieci, młodzieży, dorosłych 
– podkreśla Bogusław Nycz. Prowadzący na co 
dzień swoją działalność gospodarczą nie ukry-
wa chęci wspierania przedsiębiorców. – Mamy 
kilka pomysłów, chcielibyśmy je wdrażać. We 
Włoszech świetnie funkcjonuje tzw. Izba Go-
spodarcza, gdzie przedsiębiorcy mogą wspólnie 
korzystać z obsługi prawnej czy księgowej. To 
ułatwienie pracy i obniżenie kosztów. A firm 
mamy w Kozach sporo – dodaje. 

Sztandarowe imprezy to 
konkursy, w których wyła-
niane są najlepsze szopki 
bożonarodzeniowe, pisan-
ki i zdjęcia. – Szopki są już 
pełnoletnie – uśmiechają 
się wspólnie trzej prezesi – 
Ubiegłoroczna edycja była 
już 18. Zainteresowanie 
wzrasta, prace są na bardzo 
wysokim poziomie. Cieka-
we, subtelne, z widocznym 
nakładem pracy i wysokim 
stopniem kreatywności  – 
dodaje Piotr Kubiczek. 
Swoją renomę ma również 

konkurs wielkanocny, autorzy 
pisanek przysyłają je do Kóz 
z różnych zakątków Polski, by 

wziąć udział w zabawie. Rok 2018 był rekordo-
wy, jury oceniało ponad 100 pisanek. „Kozy, 
kozianie, zapis subiektywny” to już wydarzenie 
skierowane do miłośników fotografii. Rokrocz-
nie w okresie jesiennym ocenianych jest kilka-
dziesiąt zdjęć. – Początkowo było tylko kilka 
prac, ale obecnie mamy ich zawsze kilkadziesiąt. 
To migawki z różnych 
miejsc, pokazujące ludzi 
czy codzienne czyn-
ności. Dominują nasze 
wspaniałe miejsca do 
rekreacji i wypoczynku 
– Hrobacza Łąka i park 
dworski z wyjątkowym 
platanem i pięknym Pa-
łacem Czeczów. Każde 
zdjęcie jest jednak inne, 
w każdym dostrzec 
można inne detale – 
mówi Piotr Kubiczek.
W przeszłości Stowa-
rzyszenie organizowa-
ło festyny, do dzisiaj 
aktywnie uczestniczy 
w sportowym życiu 

naszej gminy poprzez zawody siatkarskie, pły-
wackie, wspieranie inicjatyw przy okazji czerw-
cowych Dni Kóz. Współpracuje z klubami 
sportowymi, organizuje otwarte spotkania dla 
mieszkańców. 
Problemy? – Chcielibyśmy, by w naszych sze-
regach pojawiło się więcej młodych ludzi. Z po-
mysłami, energią do działania. Mieszanka rutyny 
z młodością zawsze może przynieść nowe, cieka-
we i warte uwagi inicjatywy – podkreślają zgod-
nie. Istotnie, do Stowarzyszenia dołączyć może 
każdy, otwarte spotkania odbywają się w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca w Domu Kultu-
ry. – Zapraszamy i zachęcamy! – dodają. 
Plany na przyszłość? – Kontynuacja naszych 
najważniejszych projektów i rozwój nowych 
inicjatyw. Być może powrócimy do niektó-
rych pomysłów? – zastanawia się prezes. Przed 
laty odbyło się m.in. kilka edycji konkursu na 
najładniej oświetloną posesję z okazji okresu 
bożonarodzeniowego. – Konkurs bardzo wy-
magający, czasochłonny, ale też mający swoje 
odzwierciedlenie w finansach. Na przestrzeni 
ostatnich lat ceny zmieniły się jednak znaczą-
co, obecnie dekoracje świąteczne są tańsze. 
Będziemy rozpatrywać możliwość ponownej 
zabawy w tej formule – mówi Piotr Kubiczek. 
Nieco enigmatycznie nasi rozmówcy odnoszą 
się do innego pomysłu związanego z okresem 
świątecznym. – Przy współpracy z lokalnym 
rzeźbiarzem będziemy chcieli zaskoczyć miesz-
kańców – uśmiechają się. 
Oczekując na kolejne wspólne wydarzenia ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promo-
cji Gminy Kozy odsyłamy na stronę 17, gdzie 
znaleźć można szczegółowe informacje doty-
czące tegorocznego konkursu pisanek.

(Mateusz	Stwora)

Mieszkańcy mieszkańcom 

Doroczny konkurs szopek cieszy się niesłabnącą 
popularnością, szczególnie wśród dzieci

Ubiegłoroczna edycja konkursu na najpiękniejszą pisankę była 
rekordowa. Udział wzięło w niej ponad 100. autorów
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Wiosną 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Ziemia Bielska planuje 
ogłosić kolejne nabory wniosków w ramach 
realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność na lata 
2016 - 2020.
Z naborów mogą skorzystać mieszkańcy 
naszego regionu (Bestwina, Buczkowice, 
sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bronów, 
Ligota, Zabrzeg, Jasienica, Jaworze, Kozy, 
Porąbka, Wilamowice, Wilkowice), jed-
nostki samorządu terytorialnego oraz orga-
nizacje pozarządowe.
Wiosenne nabory są dedykowane osobom 
planującym podjęcie działalności gospo-
darczej w zakresie turystyki i rekreacji 
oraz ekologii i ochrony środowiska. 
Instytucje działające w sferze kultury będą 
mogły skorzystać ze środków przeznaczo-
nych na zachowanie dziedzictwa lokalnego 
i wnioskować o dofinansowanie np. na zakup 
wyposażenia. W naborach mogą wziąć udział 
także wnioskodawcy, którzy zaineresowani 
są pozyskaniem wsparcia na wzmocnienie 
kapitału społecznego. Mogą oni otrzymać 
środki np. na warsztaty czy spotkania podno-
szące kompetencje mieszkańców.
Wysokość dotacji to 50 tys. zł dla osób 
podejmujących działalność gospodarczą 
(bezzwrotna premia wypłacana w dwóch 
ratach). Dla wniosków na zachowanie dzie-
dzictwa lokalnego czy wzmacnianie kapita-
łu społecznego można ubiegać się o refun-
dację poniesionych kosztów (w zależności 
od reprezentowanego sektora zwrot wynie-
sie od 63,63 % do 95 % kosztów, pula środ-

ków będzie określona dla każdego naboru).
Wiosną LGD Ziemia Bielska ogłosi rów-
nież nabór wniosków w ramach projektu 
grantowego Promowana Ziemia Biel-
ska. Wnioski w tym naborze, skierowanym 
głównie do organizacji pozarządowych, 
powinny dotyczyć inicjatyw promujących 
obszar Ziemi Bielskiej (z wyłączeniem im-
prez cyklicznych). Co ważne, z naboru nie 
mogą skorzystać wnioskodawcy prowadzący 
działalność gospodarczą. Wysokość dotacji 
to 20.000,00 zł (w formie refundacji ponie-
sionych kosztów, wysokość dofinansowania 
– 100%).
Aby złożyć projekt w zbliżających się nabo-
rach należy najpierw zapoznać się ze Stra-
tegią RLKS i Rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społecz-

ność”. Można też skorzystać z bezpłatnego 
doradztwa, szkoleń i warsztatów ofero-
wanych przez LGD. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w biurze LGD Ziemia Bielska. 

Uwaga! Uległ zmianie adres biura Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku-
-Białej z dotychczasowego na: ul. Re-
gera 81, 43-382 Bielsko-Biała. Prosimy 
o kontakt pod numerem telefonu: 33 8 18 
34 11. Adresy mailowe nie uległy zmianie.
Zapraszamy do kontaktu!

Lokalna	Grupa	Działania	Ziemia	Bielska,	

ul.	T.	Regera	81,	43-382	Bielsko-Biała

Tel.	33	8	18	34	11,	

e-mail:projekty@ziemiabielska.pl,	

www.ziemiabielska.pl.

Ponad milion złotych w puli LGD Ziemia Bielska 

Informujemy mieszkańców, że od 1 lutego 2019 r. zmianie uległy 
godziny odjazdów wybranych kursów autobusów świadczonych 
przez PKS w Bielsku-Białej:
linie Bielsko-Biała - Czaniec Górny Granica
Zmiana odjazdów z Czańca Granicy: 

• z 6:40 na 6:20,
• z 19:12 na 19:10 z wjazdem do Kóz Kamieniołomu 

z Bielska-Białej do Czańca Granicy: 
• z 18:10 na 18:20 z wjazdem do Kóz Kamieniołomu.

linie Bielsko-Biała - Kozy Kamieniołom
Zlikwidowany zostaje kurs relacji Bielsko-Biała - Kozy Kamienio-
łom o 18:30 oraz Kozy Kamieniołom - Bielsko-Biała o 19:05.
Godziny odjazdów pozostałych kursów zostają bez zmian.

(ug)

Uwaga, zmiany na liniach komunikacyjnych  PKS

Dofinansowanie uzyskać można podejmując działalnośc gospodarczą 
w zakresie turystyki i rekreacji oraz ekologii i ochrony środowiska

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

Materiał	opracowany	przez	LGD	Ziemia	Bielska	współfinansowany	jest	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	działania	„	Wsparcie	dla	rozwoju	lokalnego	w	ramach	inicja-

tywy	LEADER”	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020.	Instytucja	Zarządzająca	PROW	2014-2020	–	Minister	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi.
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy świe-
tlica szkolna w SP nr 2 zorganizowała dla dzieci 
z klas młodszych warsztaty robienia pizzy. Pod 
okiem specjalisty, na co dzień pracującego 
w pizzerii, poznały tajniki i sposób wykonania 
udanego ciasta. Ciekawym doświadczeniem 
było formowanie ciasta, wybór i układanie 
swoich ulubionych dodatków oraz wypiek 
w profesjonalnym piecu. Jednak największą 
przyjemność stanowiło zjedzenie własnoręcznie 
wykonanej pizzy. Było zabawnie i pysznie.  (SP2)

Początkiem lutego grupa SKKT „Groniczki” działająca w Szkole Podstawowej nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi wybrała się na kolejną wyprawę, tym razem w Beskid Żywiecki.
Z Soblówki szlakiem czarnym wspinano się mozolnie w stronę Wielkiej Rycerzowej (1226 
m n.p.m.). Uczniowie zaopatrzeni w „jabłuszka” do zjeżdżania, parli ochoczo pod górę, 
z nadzieją na dobrą zabawę. Po dotarciu do bacówki PTTK i krótkim odpoczynku, rozpo-
częły się zjazdy, ślizgi i inne szaleństwa na śniegu. To był bardzo udany dzień, choć niektó-
rzy dotarli do domu w zupełnie przemoczonych butach.                  (SP	1)

W ostatni dzień lutego z inicjatywy SP1 
przy współpracy z CSW w Kozach odby-
ło się szkolenie Akademii Młodych Orłów 
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Naszą miejscowość odwiedziło dwóch tre-

nerów Mobilnej Akademii Młodych Orłów 
w województwie śląskim – Krzysztof Szum-
ski oraz Szymon Tabacki. Szkoleniowcy 
z wieloletnim doświadczeniem teoretycz-
nym i praktycznym w ramach projektu 
PZPN poprowadzili trzygodzinne, bezpłat-

ne szkolenie dla trenerów, instruktorów, 
nauczycieli i wychowawców, podnoszące 
kwalifikacje w zakresie szkolenia dzieci 
i młodzieży.
Pierwsza część – prowadzona przez trenera 

Krzysztofa Szumskiego – obejmowała zaję-
cia teoretyczne z kształtowania kreatywno-
ści w piłce nożnej. Po wykładzie, obejrzeniu 
projekcji zestawów ćwiczeń, schematów 
i propozycji treningów nastąpiła analiza 
materiału z udziałem trenerów, instrukto-

rów i nauczycieli. 
Część drugą i trzecią poprowadził trener 
Szymon Tabacki. Wzięło w nich udział 
37. uczniów i zawodników trzech zespołów 
wyselekcjonowanych przez pracujących 
z nimi trenerów: Ludowego Klubu Spor-
towego „Orzeł”, Uczniowskiego Klubu 
Sportowego w Kozach oraz LKS „Pasjonat” 
Dankowice. 
Zajęcia praktyczne podzielone zostały na 
dwie części: trening pokazowy z rozwoju 
kreatywności i inteligencji piłkarskiej dla 
chłopców z rocznika 2008/2009 oraz gra 
selekcyjna i monitoring lokalnych talentów 
dla chłopców z rocznika 2006/2007. Zaję-
cia obserwowali szkoleniowcy, nauczyciele, 
uczniowie i rodzice.
Szkolenie Mobilnej Akademii Młodych 
Orłów PZPN z całą pewnością było bardzo 
dobrą lekcją piłki nożnej oraz drogowska-
zem w pracy szkoleniowej i wychowawczej 
zarówno dla nauczycieli, jak i samych za-
wodników.

(SP	1)

W styczniu pisaliśmy o wspólnym sukcesie 
uczniów, rodziców i sympatyków SP nr 2. 
W ogólnopolskim konkursie „Dzieciaki do 
rakiet” Dwójka zajęła 48. miejsce uzyskując 
64 234 głosy! Dzięki zaangażowaniu online 
do szkoły trafił już sprzęt sportowy, m.in. 
rakiety do tenisa ziemnego.

(red)

Piłkarskie szkolenie

Dzień Pizzy Groniczki w trasie

Rakiety dojechały
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ekologia

Zmiana dni i godzin otwarcia PSZOK
Informujemy mieszkańców, że od 1 lutego 2019 r. zmianie uległy dni i godziny otwar-
cia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), położonego 
w Kozach, ul. Szkolna (przy targowisku gminnym).

Godziny otwarcia PSZOK są następujące:

poniedziałek      14.00 - 18.00
środa (w okresie od 1 maja do 30 września)   08.00 - 12.00
sobota (z wyjątkiem ostatniej soboty miesiąca)  07.00 - 13.00 
piątek (poprzedzający ostatnią sobotę miesiąca)  13.00 - 19.00.

(ug)

Wkrótce zakończy się zima, a wraz z nią 
wszechobecny smog. W walkę z nim Urząd 
Gminy angażuje się od lat. W minionym 
sezonie odnotowano wiele razy przekro-
czenia dopuszczalnych norm stężeń pyłów 
zawieszonych w powietrzu. Jest to zjawisko 
nagminne, które zależy od wielu czynni-
ków, m.in. od jakości spalanego w piecach 
opału. Od dłuższego czasu Urząd Gminy 
apeluje do mieszkańców o wymianę starych 
kotłów węglowych na nowe, a także o zanie-
chanie spalania różnych niedozwolonych 
odpadów w piecach jak i na zewnątrz. 
W ostatnim czasie upoważnieni pracow-
nicy Urzędu Gminy Kozy prowadzili kon-
trole nieruchomości pod kątem możliwo-
ści spalania odpadów w kotłowniach oraz 
w ogrodach i na polach. Do tej pory czyn-
ności kontrolne nie wykazały nieprawidło-
wości związanych ze spalaniem odpadów 
w kotłach, natomiast odnotowano przypad-
ki spalania pozostałości roślinnych na ze-
wnątrz. Z uwagi na niewielki odsetek skon-
trolowanych nieruchomości, na razie nie 
wiadomo, czym mieszkańcy palą w kotłach. 
Znaczna liczba interwencji pracowników 
Urzędu Gminy odbywała się na zgłoszenia 
telefoniczne mieszkańców, którzy alarmo-
wali, że z kominów wydobywa się gęsty, 
drażniący dym. Jako że nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie spalania od-
padów, należy zatem przypuszczać, że 
przyczyną takiego stanu jest nieumiejętne 
rozpalanie lub zła jakość spalanego opału. 
Zachęcamy mieszkańców, aby przyjrzeli się 
prawidłowym technikom rozpalania w ko-
tłach, materiały szkoleniowe dostępne są na 
stronie internetowej gminy Kozy, w zakład-
ce „Gospodarka i Środowisko”.
Z satysfakcją odnotowujemy, że wzrasta 
w społeczeństwie świadomość szkodliwości 
spalania odpadów.

(ug)

Za oknami widać pierwsze oznaki wiosny, 
natura budzi się do życia. Cieszy nas, gdy 
przebywamy w pięknym otoczeniu, zadbaj-
my więc o nasze obejścia. Kwestia czystości 
i porządku na terenie nieruchomości to nie 
tylko subiektywne odczucie, ale również 
obowiązek nałożony na właścicieli nieru-
chomości ustawą z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 
Właściciele nieruchomości zobowiązani 
są do posiadania pojemników służących 
do gromadzenia odpadów komunalnych. 
Zgodnie z regulaminem utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy Kozy 
musimy posiadać pojemnik na popiół oraz 
na odpady biodegradowalne i odpady zmie-
szane. Muszą one być utrzymane we wła-
ściwym stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym. W naszej gminie w ramach 
opłaty za śmieci właścicielom zamieszka-

łych nieruchomości segregującym odpa-
dy komunalne dostarczane są worki (na 
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe). Pozosta-
łe odpady, które nie są odbierane z terenu 
nieruchomości (m. in.: odpady budowla-
ne, odpady zielone, odpady niebezpieczne, 
sprzęt RTV i AGD) możemy zawieźć do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanego w Kozach, 
na wydzielonej części targowiska gminnego 
przy ul. Szkolnej. Do PSZOK można do-
starczyć również posegregowane surowce 
oraz odpady wielkogabarytowe, które raz 
w roku są odbierane sprzed posesji. O ter-
minie odbioru odpadów wielkogabaryto-
wych od mieszkańców będziemy informo-
wać Państwa w gazecie oraz na stronach 
internetowych Urzędu. 

(ug)

Dbałość o posesje Kontrole kotłowni
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ludzie

Był maj 1990 roku, w księgarni przy ulicy Ko-
ścielnej i dwóch kioskach „RUCHU” pojawił 
się pierwszy numer „Gazety Koziańskiej”. To 
pomysł kilku osób, w tym przede wszystkim 
społecznika, Antoniego Kruczalaka. – Chcieli-
śmy zaproponować mieszkańcom wydawnic-
two, które informować będzie o wydarzeniach 
i bieżących sprawach. Niezależnie od tego, jaki 
temat mielibyśmy opisać. To był okres zmian 
ustrojowych, naszym zamierzeniem było poka-
zywanie ludziom rzeczy takimi, jakie były – tłu-
maczy nam pomysłodawca. 
Istotnie, w pierwszym numerze znajdziemy 
m.in. wzmiankę dot. zmian na kolei: „Wszystko 
wskazuje na to, że jeszcze w tym roku do Biel-
ska, Kęt i dalej do Krakowa pojedziemy pocią-
giem elektrycznym. Szczegóły w następnym 
numerze. Oj, szkoda naszych „ciuchć”. 
Gazeta ukazywała się przez trzy lata, autor po-
kazuje nam 36 archiwalnych numerów szero-
ko się uśmiechając. – Jeśli ktoś posiada wszyst-
kie numery z tamtych lat, zapraszam do mnie. 
Będzie nagroda! – stwierdza szybko z pełną 
powagą. 
Gazeta zawierała artykuły związane z aktualny-
mi wówczas wydarzeniami, imprezami, cieka-
wostkami. Były rubryki sportowe, rozrywkowe, 
wiersze koziańskiego poety Wincentego Byr-
skiego, czy repertuar Kina „Marzenie”. – Nie 
mieliśmy zaplecza politycznego, co gwaranto-
wało nam niezależność i pełną wolność słowa 
– podkreśla Antoni Kruczalak, prywatnie mi-
łośnik sportu. Pan Antoni opowiada nam o za-
wodach kolarskich, które organizował w latach 
90-tych, pokazuje piłkę z podpisami siatkarek 
BKS-u, którą wygrał na loterii podczas meczu 
bielszczanek w Kozach. Do dzisiaj aktywnie 

uczestniczy w wydarzeniach sportowych kibi-
cując bielskiemu Podbeskidziu. Biało-czerwo-
na flaga z napisem „Kozy” znana jest już zresztą 
w wielu miejscach w kraju. – Jeżdżę na mecze 
wyjazdowe za każdym razem wywieszając fla-
gę. Operatorzy kamer często pokazywali ją przy 
okazji transmisji. Znajomi zawsze śmieją się py-
tając, gdzie jeszcze Antek pojedzie? – opowiada 
z uśmiechem. 
Rubryki sportowe zajmowały sporo miejsca, 
z I Ogólnopolskim Wyścigiem Kolarskim 
o Memoriał Krzysztofa Mleczki wiążę się za-
bawna historia. Konferansjer prowadzący za-
wody, Mieczysław Knycz, poprosił kolarza-ka-
bareciarza Pawła Dłużewskiego po dotarciu na 
metę na Hrobaczej Łące, by ten powiedział coś 
śmiesznego. – Paweł odpowiedział: siądź Pan 
na rower, wyjedź na Hrobaczą i powiedz coś 
śmiesznego – wspomina. Gazeta Koziańska 
była organizatorem wielu wyścigów kolarskich. 
– Zapał Józefa Wawaka i Edwarda Świerkota 
był tak duży, że nie sposób było nie podjąć się 
organizacji – dodaje. 
W tworzeniu pisma pomagało kilka osób, m.in. 
Mieczysław Knycz, Janusz Knycz, Krystyna 
Janosz. Krzyżówki, podobnie jak obecnie, 
tworzył Stanisław Laszczak. – Finansowaliśmy 
przedsięwzięcie z własnych pieniędzy, mieli-
śmy też wsparcie z zewnątrz, m.in. od Piotra 
i Barbary Cieślików – mówi. Sporym wyzwa-
niem było przygotowanie składu graficznego 
i wydruku. – Nie było komputerów, teksty pisa-
liśmy ręcznie, następnie zanosiliśmy do osoby, 
która przepisywała je na komputerze. Wydruk? 
Pomagał nam mój znajomy Krzysztof Korzon-
kiewicz, który miał drukarnię w Bielsku-Białej 
– opowiada pan Antoni. Ale by gazeta mogła 

być wydrukowana, potrzebny był papier. – Po-
jechałem do wytwórni papieru w Myszkowie 
i dzięki znajomości kupiłem belę papieru. Tak 
to się zaczęło – tłumaczy nasz rozmówca. 
Gazeta przez cały okres wydawania kosztowała 
2 zł. – Początkowo mieszkańcy niechętnie po-
deszli do tej inicjatywy. Ale po czasie pomysł 
przyjął się. Wprowadziliśmy od początku opła-
tę, z myślą o poważnym traktowaniu jej przez 
czytelnika. Chcieliśmy też pozyskać środki, 
które choć w części pokryłyby koszty wydruku 
i papieru. Nasze działania zawsze były społecz-
ne i charytatywne – mówi.
I właśnie z działań społecznych pan Antoni jest 
w Kozach dobrze znany. W sporej mierze fi-
nansował wydawnictwo z własnych pieniędzy, 
przez wiele lat fundował nagrody dla sportow-
ców przy okazji różnych zmagań. Pomocna 
była własna działalność gospodarcza założo-
na 2 lutego 1978 r. Wpierw jednak była szkoła 
zawodowa, praca oświetleniowca w Teatrze 
Polskim w Bielsku-Białej i elektryka w bielskiej 
„Befamie”. – Dopiero po tych doświadczeniach 
zawodowych zacząłem świadczyć firmowe 
usługi. Sporo osób chciało wtedy, by sprze-
dać im jakieś materiały, np. kable, stąd pojawił 
się pomysł założenia sklepu. Funkcjonuje do 
dzisiaj, opiekuje się nim syn – mówi. „Elektro-
instal” przy ulicy Bielskiej w Kozach w swo-
jej ofercie ma obecnie artykuły instalacyjne 
i oświetleniowe i… można w nim spotkać pana 
Antoniego. 
– Jestem na emeryturze, ale lubię rozmawiać 
z ludźmi. Pomagam więc synowi w sklepie. 
A nie jest daleko, trzeba zejść tylko z piętra 
– śmieje się na zakończenie sympatyczny roz-
mówca.                       (Mateusz	Stwora)

Gazeta Koziańska

Pierwszy numer Gazety 
Koziańskiej ukazał się 
maju 1990 r.

Na okładce listopadowego 
wydania w 1991 roku 

pojawiło się zdjęcie 
Platana. W 2012 roku 

wybrany został Drzewem 
Roku w Polsce
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Informacje o realizacji projektu pt. „Budowa 
kanalizacja sanitarnej w Gminie Kozy etap X” 
współfinasowanego przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach II osi 
Priorytetowej Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020. 
W pierwszym postępowaniu ws. zamówienia 
dotyczącego robót budowlanych dla Zadania 
nr 3 tj. „Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż poto-
ku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krze-
mionki” wyłoniono wykonawcę,  jest to firma: 
EKOINSTAL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 
34-200 Sucha Beskidzka. Wartość umowy 
to 8 604 330,35 zł brutto. Planowany ter-
min realizacji 31.05.2021 r. Jeszcze w marcu 
zostanie podpisana umowa z wykonawcą tego 
zadania. 
Przypominamy, iż Zadanie nr 3 obejmuje 
budowę kanalizacji sanitarnej w systemie gra-
witacyjno-tłocznym wraz z odtworzeniem 
nawierzchni po kanalizacji, obejmującej dziel-
nicę Krzemionki – teren pomiędzy linią PKP, 
a drogą krajową 52 (część kolektora Wróblo-
wice wraz z przyległymi odcinkami kanałów 
bocznych, rurociągami tłocznymi i dwoma 
pompowniami ścieków P1 i P2) w rejonie ulic: 
Mostowej, Chmielowej, Krzemowej, Sadowej, 
Walentego, Agrestowej, wzdłuż ul. Bielskiej, 
Bratków, Malowanej. W ramach tego zadania 
zostanie wybudowane łącznie ok. 8 515,50 m 
kanalizacji sanitarnej.
W lutym br. roku zostały otwarte przetargi nie-
ograniczone dla dwóch zadań tj.:
• Zadanie nr 2 – „Budowa kanalizacji sani-

tarnej w rejonie kolektora Czerwonka (od 
granicy gminy do torów PKP) w rejonie 
ulicy Dolnej”. Do postępowania wpłynęły 
trzy oferty.  

• Zadanie nr 6 – Inżynier Kontraktu. Do po-
stępowania wpłynęło siedem ofert. 

Obecnie trwa weryfikacja dokumentów i bada-
nie złożonych ofert dla tych postępowań.
W marcu oraz kwietniu planujemy otwarcie 
pozostałych przetargów na roboty budowlane 
dotyczące Zadania nr 4 – „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzów-
ka obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowi-
ce” oraz Zadania nr 5 – „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka 
obejmującej rejon: Stary Dwór”. 
Procedury związane z przeprowadzeniem prze-
targów i wyłonieniem wykonawców w przy-
padku projektów realizowanych ze środków 
unijnych są długie i skomplikowane. Czas od 

ogłoszenia przetargu do wyboru wykonawcy 
robót i podpisania umowy na wykonanie zada-
nia może trwać nawet około 4 miesięcy. 
W najbliższym czasie ogłoszone zostanie po-
stępowanie o udzielenie zamówienia publicz-
nego dla Zadania nr 7 tj. „Działania informa-
cyjne i promocyjne dla Projektu pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” 
(działania konieczne, wymagane Umową o do-
finansowanie).
Więcej informacji na temat Projektu oraz 
szczegółów dotyczących realizacji poszczegól-
nych zadań udziela biuro Jednostki Realizują-
cej Projekt (JRP) w Urzędzie Gminy Kozy na 
II piętrze, pokój 23. Informacje znajdują się też 
na stronie internetowej http://www.kozy.pl/jrp 

i będą sukcesywnie przekazywane mieszkań-
com w „Koziańskich Wiadomościach”.
Poniżej prezentujemy logo naszego Projektu.

Kanalizacja w toku

inwestycje
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wydarzenia

– Bardzo szybko minęły mi pierwsze miesiące 
na stanowisku wójta gminy Kozy. Był to przede 
wszystkim czas bardzo intensywny. Zależało mi 
bowiem na tym, aby możliwie jak najsprawniej, 
a jednocześnie w sposób merytoryczny, zagłębić 
się we wszelkie kwestie mające związek z funkcjo-
nowaniem gminy.

Obowiązki wójta można podzielić na kilka 
aspektów, które w moim przekonaniu powinny 
współgrać ze sobą we właściwych proporcjach. 
To z jednej strony pełnienie funkcji reprezen-
tacyjnej. Dotyczy to zarówno samej gminy, jak 
również obszaru poza nią, a więc sąsiednich 

gmin, powiatu czy nawet całego województwa. 
Czasochłonna i niełatwa jest funkcja zarządcza. 
W codziennym życiu Urzędu wymaga od wójta 
podejmowania decyzji o istotnym znaczeniu dla 
zrównoważonego rozwoju gminy.

To, na co jednak szczególnie zwracam uwagę to 
bezpośredni kontakt z mieszkańcami. W okresie 
tych przeszło już trzech miesięcy odbyłem wiele 
cennych i wartościowych dla mnie spotkań, sta-
nowiących świetną okazję, aby dobrze poznać 
potrzeby i oczekiwania kozian. Otwartość wójta, 
choćby na problemy, z jakimi borykają się miesz-
kańcy, to moim zdaniem kwestia absolutnie klu-
czowa. Na miarę czasowych możliwości zamie-
rzam ten trend kontynuować.

Przywołując ważny dla mnie wątek komunikacji 
z mieszkańcami gminy Kozy chciałbym podkre-
ślić, że wraz z pracownikami Urzędu oraz radny-
mi będziemy realizować obraną wizję rozwoju 
gminy. Wsłuchujemy się w tym zakresie także 
w opinię mieszkańców. Wyjściem do mieszkań-
ców jest wprowadzona już specjalna aplikacja 
mobilna „Blisko”, która umożliwia przekazywa-
nie najważniejszych informacji dotyczących roz-
maitych spraw bieżących w gminie. Inny sposób 
poprawy jakości komunikacji to możliwość zada-

wania pytań, na które odpowiedzi będą systema-
tycznie zamieszczane zarówno w „Koziańskich 
Wiadomościach”, jak i na urzędowej stronie in-
ternetowej.

Kilka rzeczy udało się już wdrożyć oraz rozpo-
cząć proces realizowania innych postulatów wy-
borczych. Jednak to dopiero początek kadencji. 
Przed nami wiele kluczowych zadań. Rok bie-
żący, a zapewne i w znacznym stopniu kolejne, 
determinować będzie pod względem inwestycyj-
nym rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małych 
Kozach, a następnie również w Kozach Gajach. 
Zamierzamy także doprowadzić do uszerego-
wania pewnych spraw, np. w kwestii remontów 
dróg, poprawy oświetlenia, czy stanu chodników. 
Bezpieczeństwo pozostanie tutaj działaniem 
o priorytetowym charakterze.

Chciałbym jednocześnie podkreślić, że spora 
część zadań będących w gestii Urzędu i wójta 
wymaga czasu. To pewien długotrwały proces, 
dlatego – w co wierzę – współpraca z mieszkań-
cami w różnych obszarach będzie tu niewątpliwie 
czynnikiem sprzyjającym w realizacji naszych 
planów.

Jacek	Kaliński,	wójt	gminy	Kozy

                      SAMORZĄD   DLA   MIESZKAŃCÓW

„Zadaj pytanie”
To propozycja nowej rubryki w naszym 
miesięczniku. Każdy z Państwa, kto ma 
pytanie związane z obszarem funkcjono-

wania gminy Kozy może przesłać je na adres: 
wiadomosci@kozy.pl w tytule maila wpi-
sując „zadaj pytanie”. Najciekawsze z nich 

wraz z odpowiedzią prezentować będziemy 
na łamach kolejnych wydań Koziańskich 
Wiadomości oraz na stronie internetowej. 

Sto dni wójta

Jednym z głównych zadań bieżącej kadencji będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Małych 
Kozach. Piszemy o niej w bieżącym numerze na stronie 4

Wójt gminy Kozy – Jacek Kaliński
Jacek Kaliński jest absolwentem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, wydziału filozofii. 
Przed objęciem funkcji wójta gminy Kozy 
zarządzał domem opieki dla osób starszych 
w Kozach, będąc równocześnie radnym Gminy 
Kozy. W kadencji 2014-2018 sprawował funk-
cję wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ko-
zach. 
Prywatnie jest miłośnikiem sportu, gier zespo-
łowych, czynnie uczestniczy w zajęciach sporto-
wych. Do zainteresowań nowego wójta należy 
muzyka, festiwale muzyczne, filmy, gry kompu-
terowe oraz filozofia. 

Dane kontaktowe:
e-mail: wojt@kozy.pl
tel.: 33 829 86 50
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– Choć do początku nowego roku szkolnego zostało jesz-
cze sporo czasu, to już trwają prace związane  z jego orga-
nizacją. Mamy za sobą rekrutację do przedszkola oraz do 
klas pierwszych szkół podstawowych. 
Rok 2019 jest kolejnym rokiem wdrażania reformy 
oświaty w szkołach. Oznacza to pierwszy egzamin ósmo-
klasistów oraz zakończenie pracy przez ostatnie klasy 
gimnazjalne. W naszym Liceum Ogólnokształcącym 
będziemy prowadzić równolegle rekrutację dla uczniów, 
którzy ukończą szkołę podstawową oraz dla tych, którzy 

będą absolwentami gimnazjów.  Jesteśmy przygotowa-
ni na to, by we właściwy sposób zorganizować naukę 
w nowym roku szkolnym dla tych uczniów. Aby pomóc 
uczniom oraz ich rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej 
wyboru szkoły średniej, Szkoły Podstawowe zorganizo-
wały I Koziańskie Targi Edukacyjne. Zagadnienia oświa-
towe będą z pewnością stanowiły ważny element naszych 
działań. 
Chcemy, by nasze dzieci miały zapewnione jak najlepsze 
warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich pasji.

– Powierzone stanowisko jest dla mnie zaszczytem. Jestem świa-
doma, że przede mną sporo pracy, nowych zagadnień i obowiąz-
ków. Wierzę, że przy sprawnej komunikacji z władzami gminy 
i współpracownikami wszystko przebiegać będzie sprawnie 
i skutecznie. 
Podjęcie decyzji o przyjęciu tej odpowiedzialnej funkcji było dla 
mnie jedną z najtrudniejszych, ale ufam, że podołam temu wy-
zwaniu. Dołożę wszelkich starań, by nie zawieść zaufania, jakim 
obdarzył mnie wójt Jacek Kaliński i Rada Gminy Kozy. 
Obiecuję, że swoje obowiązki będę wykonywała rzetelnie i su-
miennie.

Nowy zastępca wójta gminy Kozy zajmuje się m.in. sprawami związanymi 
z oświatą. Podsumowanie rekrutacji do Przedszkola Publicznego przedstawia-
my na stronie 3.

Nadzór nad referatem finansów i realizacja budżetu – to najważniejsze zadania dla 
Katarzyny Matuszek, która powołana została na funkcję skarbnika gminy Kozy.

Zastępca wójta gminy Kozy – Marcin Lasek
Marcin Lasek jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego, gdzie 
zdobył wykształcenie i tytuł magistra historii. Następnie był na-
uczycielem w Gimnazjum w Kozach, przez 10 lat pełnił również 
obowiązki dyrektora tej placówki. Przez ostatnie pół roku pracował 
jako dyrektor renomowanych Szkół Mistrzostwa Sportowego BTS 
Rekord w Bielsku-Białej. Doświadczenie samorządowe zdobywał 
jako radny, a przez krótki czas także wiceprzewodniczący Rady 
Gminy w Kozach. Jako zastępca wójta gminy jest odpowiedzialny 
przede wszystkim kompleksowo za sprawy związane z oświatą, kul-
turą i sportem.

Dane kontaktowe: 
e-mail: zastepca@kozy.pl
tel.: 33 829 86 71

Skarbnik gminy Kozy – Katarzyna Matuszek
Katarzyna Matuszek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – kie-
runek „Finanse i Rachunkowość”. Praktykę w księgowości zdobyła pracując w latach 1999-
2009 na stanowisku księgowego w firmie informatycznej Techmex S.A. Doświadczenie 
w zakresie rachunkowości budżetowej uzyskała w latach 2009-2018 w Miejskim Zarządzie 
Oświaty w Bielsku-Białej na stanowisku starszego księgowego. Posiada Certyfikat Księgo-
wy nr 68118/2014 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyda-
ny przez Ministra Finansów w 2014 roku. Jest mężatką, ma trójkę dzieci. Czas wolny lubi 
spędzać aktywnie z rodziną. Chętnie sięga po dobrą książkę.

Dane kontaktowe:
e-mail: skarbnik@kozy.pl

tel.: 33 829 86 54
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sport

Seniorzy LKS Orzeł Kozy kontynuują okres 
przygotowawczy do wiosennych rozgrywek li-
gowych na szczeblu klasy B.
Drużyna z Kóz treningi po okresie urlopowym 
wznowiła końcem stycznia. W lutym zaliczyła 
kilka gier sparingowych, które mają dopomóc 

w zbudowaniu odpowiedniej formy na ligę.
Na wstępie Orzeł uległ 3:5 ekipie Kamionki 
Mikołów, ale na uwagę zasługuje, że w drugiej 
połowie spotkania kozianie zanotowali wszyst-
kie gole, które pozwoliły nawiązać z solidnym 
przeciwnikiem równorzędną walkę. Jeszcze 

lepiej koziańscy pił-
karze wypadli w kon-
frontacji z Łysą Górą 
Zawadka z podokrę-
gu wadowickiego. Już 
do przerwy meczu 
na sztucznym boisku 
w Szczyrku prowadzi-
li 4:1, by ostatecznie 
wygrać 4:3. Również 
kolejne gry kontrol-
ne były wartościowe. 
Z zespołem KS Be-
stwinka, przedstawi-

cielem bielskiej ligi okręgowej, a więc uczest-
nikiem rozgrywek na szczeblu o dwie klasy 
wyższym, kozianie przegrali nieznacznie 1:3. 
Z kolei w Pszczynie 2:1 po golach Przemysława 
Zontka i Jakuba Kunickiego ograli a-klasową 
Czaplę Kryry.
Do inauguracji rundy wiosennej klasy B w pod-
okręgu bielskim futbolistom z Orła pozostało 
jeszcze sporo czasu. W weekend przedświą-
teczny zmierzą się na wyjeździe z LKS Ma-
zańcowice, tydzień później do Kóz zawita na 
konfrontację w ramach 11. kolejki ligowej LKS 
Ligota. Warto zaznaczyć, że systematycznie 
w koziańskim zespole coraz większą rolę odgry-
wają młodzi zawodnicy. W ostatnim z przywo-
łanych Test Meczów barwy seniorskiego Orła 
przywdziewali m.in. klubowi juniorzy – Kacper 
Polakowski z rocznika 2002 oraz o rok młodszy 
Konrad Janosz.                                                               (R)

Przygotowania do piłkarskiej wiosny

Pamięci Stanisława Jarosza, zawodnika LKS 
Orzeł Kozy, jego wieloletniego działacza i tre-
nera, a także sędziego, poświęcony został tur-
niej tenisa stołowego.
W niedzielę, 24 lutego w hali Centrum Spor-
towo-Widowiskowego w Kozach zgromadziło 
się łącznie przeszło 50 zawodników, którzy 
w kilku kategoriach rywalizowali w ramach 
II Memoriału im. Stanisława Jarosza. Turniej 
stał na wysokim poziomie sportowym, tenisi-
ści stołowi godnie uhonorowali zatem pamięć 
postaci znamienitej dla działalności LKS Orzeł. 
Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:
Kategoria amatorzy do lat 12:
1. Oliwier Turek
2. Maciej Ciosmak
3. Miłosz Drożdż
Kategoria młodzież do lat 18:
1. Grzegorz Libiszewski
2. Adrian Wiecheć
3. Jakub Skorupa
Kategoria seniorzy do lat 55:
1. Grzegorz Libiszewski
2. Adam Roszkowski
3. Piotr Puda
Kategoria seniorzy 56+:
1. Krzysztof Mirek
2. Krzysztof Bielewicz
3. Jerzy Tokarski
Kategoria seniorzy open:
1. Sebastian Szostok
2. Piotr Puda
3. Adam Roszkowski

(R)

Memoriał przy stołach
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Szachy po koziańsku
W dwóch grupach rywalizowali w Domu Kul-
tury w Kozach uczestnicy turnieju „Szachy 
z Orłem”, który odbył się pod honorowym pa-
tronatem wójta gminy Jacka Kalińskiego.
W zawodach, które przeprowadzono na prze-
strzeni całego weekendu 16-17 lutego, udział 
wzięło rekordowe grono 88 pasjonatów kró-
lewskiej gry z różnych stron województwa ślą-
skiego oraz małopolskiego.
W grupie A, rozgrywającej swoje pojedynki 
w obu dniach, zaprezentowało się 50 zawod-
ników, w tym aż 11 broniących barw LKS 
Orzeł. Klasyfikację końcową wygrał Wojciech 
Ulrych (Stowarzyszenie Eurobeskidy Łodygo-
wice), który wyprzedził w niej Dawida Gon-
dzika (Diagonalia Imielin) i Łukasza Borgosza 

(SE Łodygowice). Z kozian najwyższe lokaty 
w mocno obsadzonej stawce zdobyli Szymon 
Polakowski (13.) oraz Dariusz Bacza (15.).
W grupie B, a więc jednodniowych zmaga-
niach, do stołów usiadło 38 szachistów. Wygrał 
Karol Podolak z Katowic, przed Tomaszem 
Zuziakiem z Radziechów oraz Krzysztofem 
Hryciukiem w barwach katowickiego Hetma-
na. Do czołowej „10” na 9. miejscu załapał się 
podopieczny Orła Kacper Malarz, jeden z sze-
ściu sklasyfikowanych tu przedstawicieli klubu 
gospodarza. Wyższe kategorie szachowe uzy-
skali Kacper Wojtusiak i Marcin Kolbe (obaj 
IV) oraz Przemysław Byrski (V kat.). 

(RED)
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historia

Jednym z najbardziej niespokojnych okre-
sów w historii Rzeczypospolitej był wiek 
XVII. Toczone wówczas liczne wojny, pra-
wie z każdym z ówczesnych sąsiadów nasze-
go kraju, wyniszczały i przybliżały upadek 
państwa, który nastąpił ostatecznie w II poł. 
wieku XVIII. Dla leżącej na zachodnich 
kresach Królestwa Polskiego niewielkiej 
wsi Kozy, XVII wiek był również burzliwy, 
a w szczególności rok 1619 upłynął pod 

znakiem wojny domowej. 
W poł. XVI wieku Kozy były w posiadaniu 
rodziny szlacheckiej Gierałtowskich, herbu 
Szaszor. Do tego rodu należały również po-
łożone na ziemi oświęcimskiej Wilamowice, 
Głębowice i Gierałtowice. Końcem lat 50. 
XVI wieku Jakub Gierałtowski przyjął kal-
winizm, tworząc tym samym zalążek silne-
go ośrodka protestantyzmu w Małopolsce 
na wiele lat. To wyznanie wspierał i konty-
nuował jego syn Paweł Gierałtowski star-
szy, absolwent kalwińskiego Uniwersytetu 
w Heidelbergu. Po śmierci Pawła w wieku 
58 lat, w 1618 roku o spadek po nim za-
częli się spierać przedstawiciele dwóch ro-
dów: Gierałtowskich oraz spokrewnionych 
z nimi Jordanów.
Ówczesna opieszałość sądów nie dawała 
szlachcie satysfakcjonującej drogi szybkie-
go i sprawiedliwego rozstrzygnięcia konflik-
tu. Toteż rodziny szlacheckie w ówczesnej 
Rzeczypospolitej sięgały po szybki i łatwy 
sposób egzekwowania prawa, a czasem 
nawet własnego „widzimisię”, mianowicie 
organizowały tzw. zajazdy, czyli zbrojne na-
jechanie włości adwersarza. I tak w okresie 
niespełna pół roku, od kwietnia do września 
1619 roku, skłóceni Gierałtowscy i Jor-

danowie zdążyli zorganizować aż siedem 
zajazdów, grabiąc i zajmując na krótki czas 
dwory przeciwnika. Pierwszy zajazd na mu-
rowany dwór w Kozach odbył się 2 kwiet-
nia 1619 roku. Adam Jordan z oddziałem 
dwustu zbrojnych jeźdźców zaatakował 
Piotra Gierałtowskiego, krewnego zmar-
łego rok wcześniej Pawła, dziedzica Kóz, 
który dysponował majątkiem w Kozach 
po jego śmierci. Jordan oskarżony został 
o to, że „[…] odsiekłszy kłotki u wrót dwor-
skich, najechałeś tam ślachetną Katarzynę 
z Potoka, małżonkę powoda, […] którą 
tam naprzód słowy nieprzystojnemi i nie-
wstydliwemi zelżywszy i zesromociwszy, 
wypchnąłeś i wyrzuciłeś […]. 
Piotr Gierałtowski wspólnie z dziedzicem 
pobliskich Kobiernic Pawłem Leśniowol-
skim chcąc odbić dwór najechali go 11 sierp-
nia oraz po nieudanej próbie, 13 sierpnia.Ich 
oddział liczący 150 ludzi obrabował dwór 
z rzeczy Jordanów, w tym dołoman (kaftan) 
atłasowy koloru żółtego z pozłacanymi gu-
zikami, kopieniak (płaszcz bez rękawów 
z peleryną) półszkarłatny koloru czerwone-
go podszyty żółtym atłasem, trzy kilimy tu-
reckie oraz szablę. Tego dnia uprowadzono 
Andrzeja Jordana na teren Pisarzowic, gdzie 
go zamordowano. Wg miejscowej legendy 
w miejscu, w którym Andrzej stracił życie, 
znajduje się murowana kapliczka z figurą 
upadającego Chrystusa (róg dzisiejszych 
ulic Pańskiej i Szkolnej).
Kolejny zajazd Jordanów na Kozy nastąpił 
16 września, w czasie którego zamordo-
wano czterech służących Gierałtowskie-
go. Obrabowano wtedy dwór z żywności,  
spuszczono wodę w stawie młyńskim zary-
bionym szczupakami i karpiami, zrabowano 
płótna, 80 krów, 15 kóz oraz 10 wołów. Na 
tzw. dolnym folwarku w Kozach zabrano 
cynowe i srebrne nakrycia stołowe, becz-
kę wina edenburskiego, 20 sieci na zające, 
broń palną, zegar wiszący, 5 ksiąg prawnych 
oraz deliję szkarłatną, czyli rodzaj szlachec-
kiej peleryny wykończonej futrem, w tym 
wypadku z rysia.
Odziały zbrojne dokonujące owych za-
jazdów nie miały charakteru regularnego 
wojska, a jedynie składały się ze zbieraniny 
ludzi rządnych łupów i krwi. Akta spraw 
sądowych toczonych po ustaniu owe-
go konfliktu wymieniają następujących 
uczestników owych oddziałów: wojska tzw. 
sabatów, czyli najemnych żołnierzy z Wę-
gier, zbrojnych Wołochów, czyli pasterzy 

wołoskich osiedlających się w tym czasie 
w Beskidach, chłopów-wałęsów, czyli włó-
częgów, Górniaków, czyli górali z terenu 
Księstwa Oświęcimskiego oraz Kozaków. 
Oddziały te liczyły od 150 do 300 ludzi za-
równo konnych jak i pieszych.

Oprócz Kóz przedmiotem zajazdów były 
także inne wsie Gierałtowskich, mianowi-
cie Wilamowice, Głębowice i Gierałtowi-
ce. Znawca tematu, nieżyjący już badacz 
małopolskiej reformacji i dziejów szlachty 
prof. dr hab. Wacław Urban, ze względu 
na skalę tych wydarzeń określił je mianem 
wojny domowej. Za zabójstwo Andrzeja 
Jordana, Piotr Gierałtowski otrzymał karę 
wieży, którą odbył na oświęcimskim zamku. 
Po tych wydarzenia Kozy przypadły trzem 
właścicielom: Janowi i Hieronimowi Gie-
rałtowskim oraz Mikołajowi Russockiemu.
Tak zakończył się zbrojny konflikt szlachec-
ki na terenie Kóz. Dziś brak jest jakichkol-
wiek materialnych śladów tamtych wojen. 

(Bartłomiej	Jurzak)

DUABUSCAPRIS (Dwiekozy)

Rodowe walki o Kozy

Kapliczka „Upadek” w Pisarzowicach 

Polska para szlachecka, XVII wiek

Jeździec węgierski, XVII wiek 
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bezpieczeństwo 

Od 1 lutego 2019 roku dzielnicowi Kóz 
realizują nowe działania priorytetowe. 
W tym półroczu uwzględniono dwa miejsca, 
w których występuje zagrożenie szczegól-
nie uciążliwe dla społeczeństwa. W rejonie 
Górnej Wsi, na terenie przyległym do stacji 
paliw LukOil przy ul. Krakowskiej często 
dochodzi do spożywania alkoholu w miej-
scu publicznym. Jest to zjawisko szczególnie 
demoralizujące z uwagi na znaczne natęże-
nie ruchu pojazdów i osób w tamtym miej-
scu. Osoby praktykujące tego typu zacho-
wania lekceważą znowelizowane przepisy 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi, które do kata-
logu miejsc objętych zakazem spożywania 
napojów alkoholowych włączają wszystkie 
miejsca ogólnodostępne (tzw. publiczne), 
które nie są uwzględnione innymi okolicz-
nościami (np. prywatny lokal mieszkalny, 
punkt gastronomiczny z wydanym pozwo-
leniem na sprzedaż i spożywanie napojów 
alkoholowych, impreza masowa). Głów-
nym celem do osiągnięcia w wymienionym 
działaniu priorytetowym jest ograniczenie 
występowania negatywnych zjawisk związa-
nych z problemem. W rejonie Dolnej Wsi, 
jako szczególnie uciążliwe zdiagnozowano 
grupowanie się osób zakłócających porzą-

dek publiczny w rejonie Ośrodka Zdrowia 
przy ul. Szkolnej. Są to głównie młode oso-
by, gromadzące się najczęściej przy scho-
dach wejściowych, które oprócz zaśmie-
cania i nieobyczajnego zachowania, mogą 
również spożywać alkohol. Podstawowym 
celem do osiągnięcia w tym działaniu prio-
rytetowym jest wyeliminowanie zagrożenia 
popełnienia przestępstw, wykroczeń i prze-

jawiania demoralizacji ze strony tych osób. 
Plany priorytetowe będą realizowane do 
31 lipca 2019 roku i oprócz dzielnicowych, 
będą w nich brać udział również policjanci 
Zespołów Patrolowych Komisariatu Policji 
w Kobiernicach i Posterunku Policji w Ko-
zach. Z góry dziękujemy za wszystkie infor-
macje i zgłoszenia dotyczące wskazanych 
zagrożeń.  (Marek	Pawiński,	Sebastian	Harężlak)

Nowe działania priorytetowe
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Jednym z miejsc, które szczególnie obserwować będą policjanci będzie ośrodek zdrowia 
przy ulicy Szkolnej

Wiosna coraz bliżej, i jak co roku, pojawia się 
ten sam problem – WYPALANIE TRAW. 
Mimo wielu apeli, każdego roku wypalane 
są łąki, pastwiska i inne zarośnięte tereny, co 
przyczynia się do śmierci wielu gatunków po-
żytecznych organizmów. W pożarach traw 
giną i te drobne organizmy jak: dżdżownice, 
mrówki, pająki, jak i te większe np.: żaby, ropu-
chy, jeże, zające czy lisy. Nieprawdą jest, że wy-
palanie traw poprawia pulchność ziemi, popiół 
nawozi ziemię i giną chwasty, a to przyczynia 
się do szybszego i bujniejszego wzrostu traw. 

Tak naprawdę w wyniku wypalania traw gleba 
zostaje wyjałowiona, zostaje zahamowany na-
turalny rozkład resztek organicznych. Groźny 
dla środowiska jest również towarzyszący wy-
palaniu traw dym, który zawiera rakotwórcze 
węglowodory, dwutlenki węgla i siarki. Nie bez 
znaczenia jest też zagrożenie pożarowe. Szyb-
ko zmieniający się kierunek wiatru powoduje, 
że nad ogniem trudno jest zapanować. Pożar 
może wymknąć się spod kontroli i zająć inne te-
reny, w tym zabudowania. Wypalanie traw jest 
surowo zabronione. Zgodnie z art. 124 ustawy 

o ochronie przyrody: „zabrania się wypalania 
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych oraz trzcino-
wisk i szuwarów”. Natomiast art. 131 pkt 12 
mówi o grożących za ten proceder karach: „kto 
wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe oraz trzcinowiska 
i szuwary – podlega karze aresztu albo grzyw-
ny.” Tak więc zanim rzucisz przysłowiową za-
pałkę, zastanów się czy warto, by przez ciebie 
ginęły organizmy i powstały olbrzymie szkody 
w przyrodzie.      (ug)
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Sklep, poczta, piekarnia...

Na przestrzeni wieków budynek, w którym zlokalizowany jest dziś Urząd Gminy w Ko-

zach, spełniał różne funkcje ważne dla miejscowej społeczności. Obiekt, który powstał wraz 

z karczmą „Pod koniem” w końcowej fazie XVIII wieku, był pierwotnie parterowy. Na po-

czątku XX w. mieściła się w nim rozlewnia piwa oraz sklep rzeźniczy. Działała tam również 

piekarnia. Już po wojnie w latach 60. siedzibę miały tu Prezydium Gromadzkiej Rady Naro-

dowej, poczta, piekarnia Gminnej Spółdzielni oraz lokatorzy kilku mieszkań. W kolejnym 

okresie pomieszczenia przechodziły stopniowo pod działalność Urzędu Gminy. Na przeło-

mie wieków budynek został powiększony o klatkę schodową i dodatkowe wejście od strony 

parkingu, zaś na następne lata przypadły m.in. prace modernizacyjne wokół.

Rozpoczynamy cykl „Kozy dawniej”, w którym będziemy publikować archiwalne zdję-
cia miejsc oraz przytaczać ciekawostki związane z naszą miejscowością. Zapraszamy 
czytelników do wspólnej zabawy i przysyłania starych fotografii, najciekawsze z nich 
znajdą się w stałej kolumnie gazety. Adres e-mailowy: wiadomosci@kozy.pl 
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Otaczamy się rzeczami. Wiele miejsc i przed-
miotów używamy nieustannie: mieszkania, 
telefonu, pojazdu, żywności, odzieży, biżu-
terii, środków higieny (może nie wszyscy 
i nie zawsze). Część z nich traktujemy jako 
absolutną konieczność, do wielu mamy 
emocjonalny stosunek, inne są nam obojęt-
ne.  Wiele rzeczy może odzwierciedlać nasz 
charakter, pozycję społeczną, poglądy i zain-
teresowania. Dla licznych poświęcamy swój 
czas i energię. Przedmioty kosztują, a więc 
ich zdobycie wymaga wysiłku. Sprawiają, że 
możemy być szczęśliwsi, ale doprowadzają 
też do tragedii i rozczarowań. Niektóre z nich 
są nam oczywiście niezbędne do przeżycia, 
o czym uświadamiamy sobie, dopiero kiedy 

nam ich zabraknie, jednak pewna ilość nie 
służy niczemu innemu, poza osiągnięciem 
satysfakcji z posiadania. Co prawda rozsądek 
podpowiada nam, aby zbierać zasoby, które 
mogą się później przydać, ale też łatwo zatra-
cić się w skłonności do gromadzenia nowych, 
czasem zupełnie niepotrzebnych gadżetów. 
Skutki niepohamowanej chęci zdobywania 
rzeczy widać później na śmietniskach, gdzie 
ostatecznie trafiają rozczarowujące nadwyżki 
naszego apetytu na posiadanie. W czasach 
galopującej konsumpcji, warto choć chwilę 
zastanowić się przed nabyciem kolejnego 
przedmiotu, aby wciąż jeszcze to człowiek 
był ważniejszy, niż następna, martwa rzecz.             

(Sebastian	Harężlak)

Felieton

Wszystkie nasze rzeczy

Poprawna odpowiedź w naszej krzyżówce 
w LUTYM to:  Walentynki 
Nagrodę otrzymuje  Pani JOANNA ŚWIERKOT.

	(R)

Rolę szefa wyjazdu polskiej reprezentacji 
podczas niedawnych Mistrzostw Świata 
w narciarstwie klasycznym w austriackim Se-
efeld pełnił mieszkający w Kozach Jarosław 
Konior. Radny Gminy Kozy w obecnej ka-
dencji, zarazem wiceprzewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 
przyniósł biało-czerwonym... szczęście. 
Dawid Kubacki i Kamil Stoch zostali indy-
widualnie odpowiednio mistrzem oraz wi-
cemistrzem świata w konkursie na skoczni 
normalnej.

tyle metrów nad poziomem mo-
rza w najwyższym miejscu ma 
Hrobacza Łąka, miejsce ulubione 
przez wielu kozian, miłośników 
górskich wędrówek i aktywnego 
spędzania czasu. Usytuowanie 
sprawia, że w dobrych warun-
kach pogodowych  z Hrobaczej 
Łąki dostrzec można m.in. Babią 
Górę oraz Tatry! Na szczycie znaj-
duje się 35. metrowy milenijny 
krzyż (powstał w 2002 roku), tuż 
obok platforma, z której podzi-
wiać można Kozy. 

rozrywka
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Stowarzyszenie Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym ARKADA zaprasza do 
Domu Kultury na I Charytatywny Mara-
ton Taneczny, z którego dochód przezna-
czony zostanie na rehabilitację i leczenie 
małego Wojtusia Dowgalskiego z Kóz.
Wojtuś ma 2 lata, urodził się w 28 tygo-
dniu ciąży i ważył zaledwie kilogram. 
Pierwsze trzy miesiące życia spędził w in-
kubatorze, podłączonym do respiratora. 
Wojtuś przeszedł ciężkie niedotlenie-
nie, boryka się z dysplazją, ma problem 
z nerkami, epilepsję i hipoplazję mózgu. 
Chłopczyk wymaga stałej rehabilitacji, 
częstych wizyt u lekarzy i bardzo kosz-
townego leczenia. Potrzebna jest mu 

pomoc, stąd inicjatywa stowarzyszenia 
Arkada zorganizowania zabawy i przezna-
czenia zebranych pieniędzy na potrzeby 
dziecka.

Zabawa rozpocznie się w Domu Kultury 
6 kwietnia (sobota) o godz. 16.00 godzi-
ną tańców dla dzieci. Później, od 17.00 – 
20.00 będzie zumba, dancehall i hip-hop. 
Przewidziano poczęstunek oraz losy z na-
grodami. Każdy uczestnik otrzyma na start 
butelkę wody mineralnej od sponsorów.

Wstęp – cegiełka kosztuje minimum 20 zł, 
dzieci do lat 15-stu wchodzą bezpłatnie. 

(Arkada)

Maraton taneczny dla Wojtusia
fo
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Kwietniowe pisanki
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promo-
cji Gminy Kozy przy współpracy z Domem 
Kultury zaprasza do udziału w konkursie 

na najpiękniejszą Pisankę Wielkanoc-
ną 2019 roku (technika wykonania do-
wolna). Prace należy składać w recepcji 

Pałacu Czeczów w dniach 
od 1.04 do 5.04.2019 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
zaplanowano na 14 kwiet-
nia br. o godzinie 16.00 
w sali koncertowej Pałacu 
Czeczów. Autorzy naj-
lepszych – zdaniem jury 
– prac otrzymają nagrody 
rzeczowe, dla uczestników 
przygotowane zostaną pa-
miątkowe dyplomy. Wyło-

nienie zwycięzców poprzedzi wystawa 
w dniach 8-14 kwietnia br. 
Nowością będą nagrody przyznane przez 
internautów i publiczność. W pierwszym 
przypadku to głosy oddawane za pośred-
nictwem serwisu społecznościowego – 
facebook.com/KozianskaPisankaWiel-
kanocna, w drugim osób odwiedzających 
wystawę. Szczegółowe informacje znaj-
dują się na plakatach oraz stronach in-
ternetowych organizatorów. 

(Stowarzyszenie	na	Rzecz	Rozwoju	i	Promocji	

Gminy	Kozy)

Opowieści 
koziańskich seniorów
Dom Kultury i Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Kozach ogłaszają konkurs dla słuchaczy oraz 
osób w wieku powyżej 60 lat na wspomnienia 
pt. Gry i zabawy mojego dzieciństwa – opo-
wieści koziańskich seniorów. Organizatorzy 
oczekują opisów i wspomnień dotyczących za-
baw z dzieciństwa. Pisemne prace konkursowe 
powinny mieć objętość nie większą niż 4 strony 
formatu A4. Do prac można dołączyć zdjęcia 
i/lub ilustracje, konkurs trwa do 30 kwietnia 
2019 r. Więcej in-
formacji i regulamin 
konkursu znajdują 
się na stronie interne-
towej Domu Kultury 
w Kozach oraz Face-
booku UTW.           

(UTW)

Spotkanie autorskie  
z Adamem Hałatem

Gminna Biblioteka Publiczna za-
prasza na drugie spotkanie z Ada-
mem Hałatem, promujące jego 
książkę „Miłość aż po grób” po-
święcone wojennym losom Krzysz-
tofa Grabowskiego i jego rodziny. 

Spotkanie zatytułowane „Pozwól mi 
ojcze zaciągnąć się do RAF-u i po-
mścić nasze krzywdy” odbędzie się 
20 marca (środa) o godz. 17.00 
w sali koncertowej Pałacu Czeczów.

Serdecznie zapraszamy
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15 marca - 30 kwietnia br.
Data Godzina Wydarzenie Miejsce Dodatkowe informacje

16.03 18.00 WĄTPLIWOŚĆ
Jakub	Witkowski	-	iluzja

Dom	Kultury	
(sala	widowiskowa)

występ	młodego	iluzjonisty,	kozianina,	
laureata	ubiegłorocznej	Promocji	Młodych	
Talentów,	wstęp	wolny

17.03 09.30 Turniej	piłki	nożnej
CSW	&	UKS	ZABI	CUP	rocznik	2009	i	2010

Centrum	Sportowo-Widowi-
skowe

18.03,	25.03,	
01.04,	08.04,	
15.04

16.00-17.00 Warsztaty	rzeźbiarskie	dla	dzieci	6-10	lat	 Gminna	Biblioteka	Publiczna	
(sala	plastyczna) szczegóły:	www.gbpkozy.pl

19.03 15.00-18.00 Dzierganie	wśród	książek Gminna	Biblioteka	Publiczna	
(czytelnia)

zajęcia	integracyjne	dla	kobiet,	
szczegóły:	www.gbpkozy.pl

19.03 17.00 Archeolog	i	jego	warsztat.	
Badania	archeologiczne	w	Kozach

Pałac	Czeczów
(sala	koncertowa)

otwarty	wykład	UTW,	dr	Bogdan	Chorąży,
wstęp	wolny

19.03,	26.03,	
02.04,	09.04 17.00-20.30 Mecze	piłki	nożnej	w	ramach	Halowej	Ligi	Skrza-

tów
Centrum	Sportowo-Widowi-
skowe szczegóły:	www.hls.ligspace.pl

20.03 09.00
Eliminacje	do	Mistrzostw	województwa	śląskiego	
-	Rejonowe	Zawody	Pływackie	–	Igrzyska	Dzieci	
i	Młodzieży	rocznik		2006-2009

Centrum	Sportowo-Widowi-
skowe

20.03 17.00 Spotkanie	autorskie	z	Adamem	Hałatem	
promocja	książki	„Miłość	aż	po	grób”

Pałac	Czeczów	
(sala	koncertowa) szczegóły:	www.gbpkozy.pl

21.03 12.20 	„Czytamy	Tolkiena” Gminna	Biblioteka	Publiczna	
(czytelnia) dodatkowe	informacje:	klasa	V	a	SP	nr	1

21.03,	28.03,	
04.04,	11.04

16.30-17.20
17.30-18.20 Zajęcia	korekcyjno-kompensacyjne	dla	dzieci Centrum	Sportowo-Widowi-

skowe	(sala	korekcyjna)
bilet	–	4,5	zł	(wejście	jednorazowe	na	
zajęcia)

21.03,	28.03,	
04.04,	11.04

18.30-19.20
19.30-20.20 Fitness	dla	Pań Centrum	Sportowo-Widowi-

skowe	(sala	korekcyjna) 10	zł	–	wejście	jednorazowe	na	zajęcia

22.03 17.00 Semper	melior	–	zawsze	lepszy Pałac	Czeczów
(sala	koncertowa)

gala	wręczenia	wyróżnień	wójta	gminy	Kozy,	
wstęp	wolny	

23.03 17.00 Beskidzka	wiosna	baletowa
Time	to	dance

Dom	Kultury	(sala	widowi-
skowa)

popisy	uczestników	zajęć	baletowych	i	mo-
dern	jazz	Studia	MOVMENT,
wstęp	wolny

24.03 09.00 GP	Kóz	w	tenisie	stołowym	II	turniej	z	cyklu	
„Złota	Koza	2019”

Centrum	Sportowo-Widowi-
skowe

Zapisy	w	dniu	zawodów	w	kasie	CSW	–	
wstęp	15	zł	–	1	kategoria,	20	zł	–	2	kategorie

24.03 12.00 Festiwal	Tańca	BreakDance
RootArt

Dom	Kultury	(sala	widowi-
skowa)	

Klub	Sportowy	RootArt	
dla	widzów,	wstęp	wolny

26.03 17.00 Kino	polityczne	w	Polsce	i	świecie Pałac	Czeczów	
(sala	koncertowa)

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

29.03 10.00 Podsumowanie	konkursu	recytatorskiego Pałac	Czeczów
(sala	koncertowa) wstęp	wolny

30.03 10.00 V	Wiosenny	Przegląd	Taneczny	POPPArt Dom	Kultury	(sala	widowi-
skowa)

Popisy	artystyczne	dzieci	i	młodzieży	
POPPArt,	wstęp	wolny

Do	30.03 Odtworzone	historie	Dawno,	dawno,	teraz Pałac	Czeczów	(galeria)
wystawa	fotografii	Bartłomieja	Hałata	odtwa-
rzająca	dawne	życie	mieszkańców	wsi	Kozy,
wstęp	wolny

02.04 17.00 Podbeskidzka	Solidarność	w	latach	1980-1981 Pałac	Czeczów
(sala	koncertowa)

otwarty	wykład	UTW	Artura	Kasprzykowskie-
go,	wstęp	wolny

06.04 09.00 GP	Kóz	w	minisiatkówce	dziewcząt	o	Puchar	
Dyrektora	CSW

Centrum	Sportowo-Widowi-
skowe

06.04 10.00 Zdrowa	żywność Dom	Kultury	(sala	widowi-
skowa) Prezentacja,	wstęp	wolny

06.04 16.00 Charytatywny	maraton	taneczny Dom	Kultury	(sala	widowi-
skowa)

Stowarzyszenie	„Arkada”	zaprasza	na	impre-
zę	charytatywną	na	rzecz	chorego	Wojtka

06.04,	07.04 16.00-22.00 Maraton	pływacki	„Płyniemy	do	Rzymu” Centrum	Sportowo-Widowi-
skowe	(pływalnia) wstęp	wolny

08.04-14.04 10.00-18.00 Wystawa	pisanek	wielkanocnych Pałac	Czeczów
(galeria)

Wystawa	konkursowa.	W	dniu	14.04.2019	r.	roz-
strzygnięcie	konkursu	o	godz.	16.00.	Godziny	
otwarcia	wystawy	w	każdy	dzień:	10.00-18.00.	

09.04 17.00 Dwa	miasta	–	Jerozolima	i	Betlejem Pałac	Czeczów
(sala	koncertowa)

otwarty	wykład	UTW	Mirosława	Frączka,
wstęp	wolny

14.04 08.00 Zawody	Pływackie	o	Puchar	Dyrektora	CSW Centrum	Sportowo-Widowi-
skowe

14.04 16.15 Adoramus	Te	Christe Kościół	w	Małych	Kozach Koncert	pieśni	paschalnej,	wstęp	wolny

16.04 17.00 Wilamowice.	Język,	kultura,	historia	...	i	kilka	
wątków	koziańskich

Pałac	Czeczów
(sala	koncertowa)

otwarty	wykład	UTW
dr	Bartłomieja	Chromika,	wstęp	wolny

25.04 10.00-14.00 SAGA	–	przegląd	zespołów	tanecznych Dom	Kultury	(sala	widowi-
skowa) wstęp	wolny

26.04 10.00-14.00 SAGA	–	przegląd	zespołów	muzycznych Dom	Kultury	(sala	widowi-
skowa) wstęp	wolny

29.04 10.00-14.00 SAGA	–	przegląd	zespołów	teatralnych Dom	Kultury	(sala	widowi-
skowa) wstęp	wolny

30.04 17.00 Kino	Awangardy	w	Polsce Pałac	Czeczów
(sala	koncertowa)

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

kwiecień do	ustalenia „W	starym	kinie”	–	wokół	dawnych	technik	fotogra-
ficznych	i	filmowych Izba	Historyczna zajęcia	dla	przedszkoli	oraz	klas	1-3	szkół	

podstawowych,	szczegóły:	www.gbpkozy.pl

Wydarzy się w Kozach...
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Z takim zagadnieniem musiały poradzić 
sobie dzieci na warsztatach plastycznych, 
wykonując zimowy pejzaż. Pierwszym sko-
jarzeniem przy tego typu tematyce jest za-
zwyczaj technika malarska, jednak mali ar-
tyści próbowali spojrzeć na krajobraz okiem 
rzeźbiarzy, przez pryzmat ukazanej w nim 
przestrzeni. Dlatego też poszczególne plany 
w przestrzeni kompozycji przybrały postać 
tekturowych plansz, na których doklejano 

dodatkowe elementy. W ten sposób zimo-
wy krajobraz, w którym nie mogło zabrak-
nąć zaśnieżonych gór i pagórków, góral-
skich chat i okrytych białym puchem drzew, 
kojarzy się z warstwową kanapką. I tak oto 
przestrzeń ukryta w pejzażu stała się nama-
calna, a mali uczestnicy warsztatów mogli 
jej w ten wyjątkowy sposób doświadczyć.

(gbp)

Dobrze grali…
Koncert „GraMy doBBro” w Teatrze Pol-
skim w Bielsku-Białej był swoistą odpowie-
dzią bielskich muzyków na tragiczne wyda-
rzenia podczas finału WOŚP w Gdańsku. 
Pomysłodawcami wydarzenia byli bielscy 
muzycy – Paulina Wirska i Tomasz Ma-
dzia, do organizacji dołączył Urząd Miejski 
w Bielsku-Białej oraz inne podmioty. 

Na teatralnych deskach wystąpiło ponad 
stu artystów, w tym koziańska grupa Wali-
my w Kocioł przyczyniając się również do 
zbiórki datków na bielskie hospicjum. Cie-
kawostką może być fakt, że kolejka po wej-
ściówki miała aż kilkadziesiąt metrów! Dla 
tych, którzy do wnętrza Teatru Polskiego 
nie dostali się, ustawiono przed gmachem 
telebim. Wydarzenie dostępne było także 
online.    (Tomasz	Kinecki)

Czy można dotknąć pejzaż?

Spotkanie autorskie z Adamem Hałatem 
promujące jego książkę „Miłość aż po grób” 
przyciągnęło do sali koncertowej Pałacu 
Czeczów całkiem spore grono słuchaczy. 
W środowe popołudnie (27 lutego) można 
było posłuchać opowieści o losach rodu Gra-
bowskich, przedwojennych właścicieli tzw. 
willi Grabowskich przy ul. Krakowskiej. Pan 
Adam Hałat opowiadał o życiu rodziny do II 
wojny światowej, o pracy zawodowej ojca Jó-
zefa Grabowskiego, jego zainteresowaniach, 
udziale w wojnach polsko-ukraińskiej, polsko-
-bolszewickiej, walce o wolność ojczyzny. Po-
kazał wiele niepublikowanych dotąd fotografii 
członków rodu, służby, przyjaciół i odwiedza-
jących ich gości. Mówił o talentach malarskich 

i rzeźbiarskich żony Anny, z domu Jurkiewicz, 
przedstawiając niektóre jej prace. Anna i Józef 
Grabowscy, którzy pochodzili z Przemyśla, 
w Kozach zamieszkali na przełomie 1926/27 
roku i mieli trójkę dzieci: Joannę zwaną Azią, 
Krzysztofa i Blankę zwaną Daisy. Do dziś żyje 
w Stanach Zjednoczonych 
najmłodsza z rodzeństwa, 
Daisy. Przed trzema laty od-
wiedziła Kraków i spotkała się 
z p. Adamem przekazując mu 
wiele albumów rodzinnych. 
Daisy urodziła się w Kozach, 
sakramentu chrztu udzielił jej 
ks. Franciszek Żak, który kilka 
lat wcześniej ochrzcił Karola 

Wojtyłę.
Książce poświęcone będą jeszcze dwa spotka-
nia, 20 marca (poznamy losy wojenne rodziny) 
i 24 kwietnia (ich życie po II wojnie światowej), 
na które serdecznie zapraszamy.                         

(gbp)

Spotkanie z Adamem Hałatem

Pierwszy tydzień ferii dla 15-tu dzieci z gminy 
Kozy minął na tworzeniu, zabawie i tańcach. 
Studio tańca RootArt wraz z Domem Kultury 
przygotowało pięć dni bez komputera, tabletu 
i innych elektronicznych gadżetów.  
Był wyjazd na rolkowisko, gdzie nawet naj-
mniejsi mogli spróbować swoich sił i mimo 
wielu upadków, każdy z uśmiechem opuszczał 
plac. Tworzenia dźwięków na gramofonie na-

uczył dzieci Michał Michos Kubica, następnie 
uczestnicy zajęć próbowali swoich sił w skre-
czowaniu. Było tworzenie walentynkowych 
kamiennych ramek na zdjęcia oraz łódeczek 
z niczego, a po skończonych pracach zabawa na 
zewnątrz w podchody. 
Kulminacyjnym punktem „Ferii z tańcem” była 
wizyta w studiu nagrań ¾ Underground Studio 
w Bielsku-Białej. Rezultat? Nagrana piosenka 

– przebój „Dzieciaki z półkolonii”! 
Video obejrzeć można na 
www.bit.ly/KW_TaneczneFerie. 

Efekty całorocznych treningów 
i prób zobaczyć można było pod-
czas Wiosennych Pokazów Tań-
ca w drugą, marcową niedzielę 
w Domu Kultury w Kozach. 

(RootArt	Kozy)

Dzieci nagrały piosenkę!
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ferie

Ferie z biblioteką upłynęły pod znakiem hi-
storii i nowoczesności. Były zajęcia „w sta-
rym kinie”, na których dzieci miały okazję 
poznać pierwsze, dziś już zapomniane, 
urządzenia do filmowania. W wnętrzach 
Izby Historycznej w ich ręce trafiła radziec-
ka kamera Quartz oraz różne rodzaje fil-
mowych taśm celuloidowych. Przy okazji 
obejrzały fragmenty filmów animowanych 
sprzed pół wieku. Dobrą zabawą po raz ko-

lejny okazały się kalambury 
z wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej.
Podczas warsztatów pla-
stycznych wykonując prosty 
gipsowy odcisk z różnymi 
motywami stworzyli cieka-
we prace rzeźbiarskie. 

(gbp)

Ferie z biblioteką 
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Pierwszy tydzień ferii zimowych upłynął 
w Domu Kultury w rytmach tańca, piszemy 
o tym w artykule „Dzieci nagrały piosenkę!”. 
Drugi tydzień natomiast, 
to czas rozrywki pod 
h a s ł e m  f i l m ó w 
animowanych, 

wyprodukowanych w Studiu Filmów Rysun-
kowych w Bielsku-Białej. Uczestnikom zajęć 
towarzyszył przesympatyczny, znany wszyst-
kim piesek – Reksio. Prócz zabaw i wycieczki 
do miasta rodzinnego kreskówkowej postaci, 
każdego dnia tajniki animacji przedstawiał 

dzieciom reżyser – Marian Cholerek. Każ-
dy mógł spróbować swoich sił przy pro-
fesjonalnym sprzęcie elektronicznym do 
rysowania faz ruchu postaci, jak również 
wykonać własną minianimację na papie-
rze.

(Spo)

Ferie w Domu Kultury

fo
to

: a
rc

h.
  G

BP




