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LUTY 2020 WYdarzenia

W połowie stycznia po raz 9. już odbył się Koziański Wieczór 
Kolędowy. Gospodarzami tradycyjnie byli Zespół Pieśni i Tańca 
„Kozianie” oraz Chór Domu Kultury w Kozach, gościnnie z kolę-
dami i pastorałkami wystąpił również Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca „Bestwina”. Wyjątkowość wydarzenia potwierdzać może 
fakt, że pierwsi widzowie pojawili się na półtorej godziny przed 
rozpoczęciem, a ostatecznie sala widowiskowa Domu Kultury 
wypełniła się po brzegi. Zwieńczeniem spotkania było tradycyjne, 
gromkie kolędowanie wszystkich występujących wspólnie z pu-
blicznością. – Już teraz zapraszamy na kolejne koncerty i spotka-
nia – zachęcali organizatorzy.                           (ZPiT Kozianie/red)

Szkolne bezpieczeństwo

Koziańskie kolędowanie

Rok 2020 będzie kolejnym, w którym do dzielenia się darem 
życia zachęcać będzie Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
w Kozach. W naszej miejscowości czterokrotnie pojawi się spe-
cjalny ambulans. – Ważne są oczywiście parametry zdrowotne, 
ale jeśli nie jesteśmy pewni, po prostu odwiedźmy charaktery-
styczny autokar. Lekarze udzielą nam właściwej odpowiedzi na 
pytanie, czy możemy zostać dawcami – przekonują organizato-
rzy wielu akcji w Polsce. Krew w Kozach oddać będzie można 
cztery razy (23.02, 24.05, 29.08, 22.11), a pierwsza z akcji od-
będzie się w najbliższą niedzielę. Szczegóły na profilu facbooko-
wym KHDK PCK w Kozach.        (red)

Krew cztery razy

foto: DK

Kawiarnia w CSW

foto: CSW

foto: MS

Feryjna przerwa w SP1 spożytkowana została m.in. na inwesty-
cje, a największych „zmian” dokonano na szkolnych korytarzach. 
Wymieniono na nowe wysłużone gabloty i gazetki, zainstalowa-
no również na każdej z czterech kondygnacji bogato wyposażone 
apteczki pierwszej pomocy. – Staramy się stale podnosić bezpie-
czeństwo naszych podopiecznych, stąd decyzja o zamontowaniu 
8 nowych apteczek – mówi Tomasz Pająk, dyrektor Jedynki. 
Zakupiono także zestawy pierwszej pomocy z myślą o wyjazdach 
szkolnych, w placówce pojawił się również dedykowany system 
bezpiecznego wejścia. Każdy z uczniów wchodząc i wychodząc 
ze szkoły monitorowany jest przez specjalny system. – To ogól-
nokrajowe normy i wytyczne mające na celu przede wszystkim 
bezpieczeństwo dzieci – tłumaczy dyrektor.          (MS)

Obiekty Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach coraz 
częściej odwiedzane są nie tylko przez miłośników aktywności, 
ale też kibiców. Tłumy na trybunach dostrzec można m.in. pod-
czas turniejów z udziałem dzieci, zawodów pływackich czy innych 
wydarzeń. Decyzją gminy Kozy po kilku latach przerwy znów 
skorzystać będzie można z miejscowej kawiarni znajdującej się na 
1. piętrze. Wyremontowane pomieszczenie robi wrażenie, spor-
towych akcentów – rzecz jasna – zabraknąć nie mogło. Kawiarnia 
dostępna będzie dla odwiedzających w godzinach popołudnio-
wych oraz w czasie trwania weekendowych wydarzeń.               (red)

foto: arch. KHDK PCK w Kozach
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Po kilku latach pracy na emeryturę od-
chodzi dotychczasowa dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej – Krystyna Kusak. 
To pierwsza zmiana na tym stanowisku, 
od kiedy siedziba biblioteki przeniesiona 
została do Pałacu Czeczów.
Ostatnie lata pracy emerytowanej dyrek-
tor to m.in. nadzór nad wydawnictwem 
„Koziańskie Wiadomości”, ale też nade 
wszystko stały rozwój biblioteki. Warto 
bowiem zwrócić uwagę, że poza kolejnymi 
projektami odnoszącymi się do samego 
czytelnictwa – zakupy nowych książek, 
audiobooków czy akcje promujące czytel-
nictwo, Gminna Biblioteka Publiczna stała 
się jednym z centrów kulturalnych w naszej 

miejscowości. To tutaj w ostatnich latach 
realizowane były unijne projekty, dedyko-
wane spotkania dla mieszkańców, kursy 
językowe, zajęcia dla dzieci i młodzieży, 
różnego rodzaju warsztaty czy spotkania 
z wyjątkowymi osobistościami świata kul-
tury. Na przestrzeni lat GBP otrzymała też 
kilkukrotnie wyróżnienie w konkursie na 
najlepszą bibliotekę w powiecie, w 2017 
roku otrzymując tytuł „Biblioteki Roku”. 
– Gminna Biblioteka Publiczna to jedno 
z tych miejsc w Kozach, o którym możemy 
mówić z dumą. Cieszę się, że doświadcze-
nie pani dyrektor przyczyniło się do roz-
woju biblioteki, a jej działalność wykracza 
dzisiaj daleko poza ogólnie przyjęte, biblio-

teczne normy. Dziękujemy za codzienne 
poświęcenie, profesjonalizm i pasję, której 
nie da się przecież nauczyć – podkreśla Ja-
cek Kaliński, wójt gminy Kozy.
Nowym dyrektorem wyłonionym 
w postępowaniu konkursowym został 
kozianin – Bartłomiej Jurzak, który od 
kilku lat pracuje w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej odpowiadając m.in. za 
Izbę Historyczną, będąc równocześnie 
członkiem koziańskiego Towarzystwa 
Miłośników Historii i Zabytków Kóz. 
Sylwetkę nowego dyrektora przybliży-
my w kolejnym wydaniu Koziańskich 
Wiadomości.     

(MS)

Społeczna Rada Bezpieczeństwa Dro-
gowego w Kozach – to prawdopodob-
nie pierwsza lub jedna z pierwszych 
w województwie śląskim organizacji 
społecznych zajmująca się tematyką 
bezpieczeństwa na drodze w miejsco-
wości wiejskiej. – Istnieje Krajowa Rada 
BRD zajmująca się tematyką w szerszej 
skali, w miastach działają Miejskie Za-
rządy Dróg, a na szczeblu powiatowym 
– Powiatowe Zarządy Dróg. Na szcze-
blach gminnych nie ma obecnie w Pol-
sce wypracowanych rozwiązań, stąd 
nasza innowacyjna inicjatywa – mówi 
Przemysław Jakubowski, pomysłodaw-
ca koziańskiej rady.
Powołana formalnie do działania ma 
przede wszystkim wskazywać pomy-
sły i rozwiązania poprawiające bezpie-
czeństwo, doradzać urzędnikom pod-
czas podejmowania decyzji w zakresie 

ruchu drogowego, ale też edukować 
i zachęcać mieszkańców do właściwych 
postaw. – Mieszkamy wspólnie w jed-
nej społeczności i chcemy, by każdy 
z nas będąc pieszym czy kierowcą mógł 
w Kozach czuć się w pełni bezpiecznie. 
To wymaga pracy, edukacji, wzajemne-
go zrozumienia potrzeb innych, ale też 
często samych przepisów – tłumaczy.
Nasz rozmówca – zajmujący się zawo-
dowo szkoleniem przyszłych kierow-
ców, dostrzega każdego dnia braki lub 
niedociągnięcia w rozwiązaniach dro-
gowych wpływających na bezpieczeń-
stwo wszystkich uczestników ruchu 
drogowego. – Mamy sporo pomysłów, 
spostrzeżeń, którymi będziemy dzielić 
się z zarządcami dróg. Mamy nadzieję, 
że mieszkańcy także chętnie będą zgła-
szać swoje potrzeby, wskazywać pro-
blemy, sugerować swoje rozwiązania. 

Wspólnymi działaniami możemy wy-
pracować, oczywiście w obrębie norm 
prawnych, nowe, lepsze rozwiązania – 
mówi Przemysław Jakubowski, pełnią-
cy równocześnie rolę przewodniczące-
go rady. 
Znalazło się w niej też dwóch poli-
cjantów – Mateusz Barabasz i Patryk 
Nowak, radny Rady Gminy Kozy – Le-
szek Baścik oraz przedstawiciel Urzędu 
Gminy – Sebastian Harężlak. – Już te-
raz jednak chcemy zaprosić do współ-
pracy każdego mieszkańca. Niebawem 
poinformujemy o naszych spotkaniach, 
planach na 2020 rok czy formie, w jakiej 
będziemy mogli się kontaktować. Wie-
rzę, że to wspólna praca, która realnie 
przyczyni się do bezpieczeństwa nas 
wszystkich – kończy inicjator Społecz-
nej Rady Bezpieczeństwa Drogowego 
w Kozach.    (MS)

Biblioteczna zmiana

Pierwsi w województwie?

W związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Kozach pragnę podziękować wszyst-
kim, z którymi miałam przyjemność współpracować. Dziękuję 
zespołowi pracowników, czytelnikom, mieszkańcom, władzom 
samorządowym, pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek or-
ganizacyjnych Urzędu, publicznym i niepublicznym placówkom 
oświatowym, organizacjom i stowarzyszeniom lokalnym, redakcji 
„Koziańskich Wiadomości”. 
Miałam szansę zarządzać biblioteką w Pałacu Czeczów, już 
w nowych, komfortowych warunkach. Wspólnie z zespołem 
bibliotekarzy udało się nam wypracować nowe formy działal-
ności pozaczytelniczej, poszerzyć grono czytelników i sym-
patyków biblioteki. Dzięki dobrej współpracy z samorządem 

gminy mogliśmy na bieżąco uzupełniać księgozbiór o nowe 
pozycje. W ciągu 6 lat kupiliśmy 7 440 książek (razem z audio-
bookami) za łączną kwotę 175 556,49 zł. Z Biblioteki Naro-
dowej otrzymaliśmy 45 753,00 zł na zakup nowości wydawni-
czych. Biblioteka od 2014 roku jest też wydawcą „Koziańskich 
Wiadomości”. W tym czasie stworzyliśmy gazetę, która jest 
akceptowana i chętnie czytana w środowisku. 
Serdecznie dziękuję za okazywaną mi życzliwość i szacunek, praca 
w Kozach przyniosła mi wiele satysfakcji i zadowolenia. 
Nowemu dyrektorowi, p. Bartłomiejowi Jurzakowi życzę dużo 
energii i nowych pomysłów, a zespołowi dalszej aktywnej pracy 
i wielu sukcesów. 

Krystyna Kusak, dyrektor GBP w Kozach w latach 2014-2020

Podziękowanie
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14 stycznia 2020 r. odbyła się XII sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:

1) nr XII/104/20 w sprawie określenia za-
sad i trybu przyznawania oraz rodzajów 
i wysokości nagród sportowych,

2) nr XII/105/20 w sprawie utworzenia 
spółdzielni socjalnej. Miasto Bielsko-
-Biała zwróciło się do gminy Kozy z pro-
pozycją założenia spółdzielni socjalnej 
przez dwie osoby prawne, tj. Gminę 
Bielsko-Biała oraz Gminę Kozy. Powo-
łanie Spółdzielni pozwoli na realizację 
niektórych zadań publicznych w ra-
mach tzw. procedury in house (możli-
wość korzystania z zamówień w trybie 
bezprzetargowym),

3) nr XII/106/20 w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 
rocznych za trwały zarząd. Dyrektor 
Centrum Sportowo-Widowiskowego 
w Kozach zwrócił się z prośbą o udzie-
lenie bonifikaty w wysokości 99% od 
opłat rocznych z tytułu trwałego zarzą-
du. Po udzieleniu bonifikaty opłata wy-
niesie 81,84 zł,

4) nr XII/107/20 w sprawie ustalenia wy-
sokości stawek opłat za zajęcie pasa dro-
gowego,

5) nr XII/108/20 w sprawie zmiany 
Uchwały nr XI/100/19 Rady Gminy 
Kozy z dnia 10 grudnia 2019 r. Uchwała 
Budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy,

6) nr XII/109/20 w sprawie zmiany 
uchwały nr III/33/19 Rady Gminy 

Kozy z dnia 22 stycznia 2019 r. w spra-
wie ustalenia stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawek opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności. Nowa stawka wyniesie 23 
zł miesięcznie od osoby, jeżeli gospo-
darstwo segreguje śmieci. Właściciel 
niewypełniający obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób se-
lektywny, poniesie wyższe koszty (50 
zł miesięcznie). O przyczynach wzrostu 
opłat za odpady komunalne piszemy 
w dalszej części gazety. 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach 
Rady Gminy oraz materiały będące przed-
miotem obrad dostępne są na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Kozy www.bip.kozy.pl.     (br)

Zmiana zarządcy 
stadionu

Stadion przy ulicy Przeczniej kojarzy za-
pewne większość kozian, a w szczegól-
ności miłośnicy piłki nożnej. W ostat-
nich latach całym obiektem – boiskiem 
z nawierzchnią trawiastą, boiskiem 
z nawierzchnią sztuczną i budynkiem, 
zarządzało Stowarzyszenie LKS Orzeł. 
Końcem ubiegłego roku zarząd Orła 
zdecydował jednak, by wypowiedzieć 
umowę dzierżawy obiektów. 
– O decyzji poinformował nas ówczesny 
prezes Mariusz Polakowski. I przyznam, 
że była to dla nas zaskakująca informa-
cja. Nie mieliśmy w planach takiej zmia-
ny – mówi Marcin Lasek, zastępca wójta 
gminy Kozy.  – Faktem jest jednak, że 
umowa została wypowiedziana. Od 
1 stycznia br. nowym zarządcą obiektów 
z ramienia gminy Kozy jest Centrum 
Sportowo-Widowiskowe – dodaje.

(red)

Początek każdego roku to m.in. podat-
kowe rozliczenia każdego z nas z urzę-
dem skarbowym. Jak co roku, gmina 
Kozy zachęca do wsparcia lokalnych 
inwestycji w najprostszy sposób, czyli 
poprzez wpisanie w formularzu podat-
kowym koziańskiego adresu zamiesz-
kania. 
Co warte podkreślenia, budżet gminy 
Kozy wesprzeć może każdy z nas, nawet 
nie będąc aktualnie zameldowanym 
w naszej miejscowości. – Jeśli mamy 
meldunek w innej miejscowości, ale 
mieszkamy w Kozach, warto wpisać 
w swoim rozliczeniu koziańskie miejsce 
zamieszkania. Środki trafiające w ten 
sposób do budżetu wykorzystywane 
są na realizację zadań związanych np. 
z drogami i chodnikami, kanalizacją 
czy organizację wydarzeń kulturalnych 
i sportowych – tłumaczy Marcin Lasek, 
zastępca wójta gminy Kozy.

W poprzednim numerze w naszym mie-
sięczniku przygotowaliśmy specjalne 
broszury, szczegółowo przedstawiające 
łatwą formułę rozliczeniową. Przed 
kilkoma dniami w sieci pojawił się też 
pierwszy z materiałów filmowych przy-
bliżający wybrane inwestycje i zadania 
realizowane przez koziański urząd 
m.in. ze środków pochodzących z po-
datku dochodowego. A w rolę „aktora” 
wcielił się Dawid Woskanian. Materiał 
dostępny jest na stronie internetowej 
– www.kozy.pl oraz na fan page’u gmi-
ny Kozy w portalu społecznościowym 
facebook.com (zakładka filmy). 
– W ten sposób chcemy pokazać, z ja-
kimi kosztami wiążą się poszczególne 
zadania, które realizujemy, a na które 
środki pochodzące z rozliczenia PIT 
możemy przeznaczyć – tłumaczy Mar-
cin Lasek.

(red)

Wesprzyj koziańskie stowarzyszenia
Wypełnienie deklaracji PIT to także możliwość przekazania 1% na wybraną orga-
nizację pożytku publicznego. W Kozach funkcjonuje 5 organizacji, na które mogą 
Państwo przekazać swój 1%. Prezentujemy nazwy oraz numery KRS:
• Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy KRS 0000005037
• Ludowy Klub Sportowy Orzeł w Kozach KRS 0000104777
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach KRS 0000107665
• Towarzystwo Charytatywne im. Ojca PIO Koło Nr 2 KRS 0000162038
• Hufiec Beskidzki Bielsko-Biała KRS 0000273051 cel szczegółowy: Hufiec Be-

skidzki 37DH                       (ug)

Relacja z XII sesji Rady Gminy Kozy

Wpisz „Kozy” i finansuj inwestycje!

foto: Artur Grabski
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Od prac porządkowych i przygotowawczych rozpoczęła się inwestycja 
związana z przebudową ulicy Pod Grapą. Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku gmina Kozy otrzymała ponad 1,1 miliona złotych dofinan-
sowania na kompleksowy remont blisko 600. metrowego odcinka 
drogi. Nim jednak rozpoczęły się właściwe prace, przedstawiciele wy-
konawcy oraz Urzędu Gminy w Kozach zaprosili na spotkanie miesz-
kańców, by omówić organizację ruchu podczas inwestycji. W ramach 
zadania przebudowana zostanie konstrukcja jezdni, pobocza i prze-
pust ramowy. Umocnione zostaną brzegi potoku koszami siatkowo-
-kamiennymi, wykonane zostanie odwodnienie pasa drogowego oraz 
przyległych terenów. Wykonawca zmodernizuje również oświetle-
nie. Po nowej nawierzchni asfaltowej pierwsze samochody przejadą 
we wrześniu br. 
                    (red)

ZADANIE 2 
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie Kolektora Czerwonka (od granicy 
gminy do torów PKP) w rejonie ulicy 
Dolnej.
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ra-
mach Zadania nr 2. Prace budowlane reali-
zowane są na kanale „J” w rejonie ul. Mo-
drzewiowej. Wykonawca wybudował do 
tej pory ok. 2 128 m kanalizacji sanitarnej, 
co stanowi ok. 19% zaawansowania robót 
liniowych. 

ZADANIE 3 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku 
Pisarzówka, obejmującej rejon Krze-
mionki.
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ra-

mach Zadania nr 3. Prace budowlane reali-
zowane są na kanałach:

• „S” – ul. Sadowa,
• „A” – rejon ul. Agrestowej.

Wykonawca wybudował do tej pory 5 014 m 
kanalizacji sanitarnej, co stanowi ok. 59% 
zaawansowania robót liniowych. 

ZADANIE 4 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku 
Pisarzówka, obejmującej rejony: Małe 
Kozy, Wróblowice.
Termin rozpoczęcia robót przez wyko-
nawcę tego zadania, tj. Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Inżynieryjnego MACH-
NIK Sp. z o.o., planowany jest w marcu 
2020 r.

ZADANIE 5 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku 
Pisarzówka, obejmującej rejon Stary 
Dwór.
W ramach Zadania nr 5  w  styczniu br. roz-
poczęły się już pierwsze prace budowlane. 
Wykonawca realizuje kanał „Bi” w rejonie 
ul. Białej. 
Obecnie wykonano 150 m kanalizacji sani-
tarnej, co stanowi ok. 3% zaawansowania 
robót liniowych. 

Informacji na temat projektu oraz szczegó-
łów dotyczących realizacji poszczególnych 
zadań udzielają pracownicy biura Jednost-
ki Realizującej Projekt (JRP) w Urzędzie 
Gminy Kozy, II piętro, pokój 23, strona 
internetowa www.kozy.pl/jrp                     (ug)

Kalendarium z realizacji budowy kanalizacji sanitarnej – etap X

Pod Grapą do przebudowy

foto: MS

foto: arch. UG

rejon ul. Białej ul. agrestowa ul. Walentego
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Górskie wycieczki
Młodzi turyści z SP 1 rozpoczęli sezon 
zimowy wycieczką w Beskid Żywiecki. 
Liczna grupa wyruszyła żółtym szlakiem 
z Ujsołów Glinki na Krawców Wierch, 
do gościnnej bacówki PTTK. Wędrów-
kę umilał padający śnieg i prawdziwie 
zimowa sceneria, która cieszyła nie 
tylko najmłodszych uczestników wy-
cieczki. Z Krawców Wierchu szlakiem 
niebieskim grupa pomaszerowała do 
Złatnej, gdzie czekał na nich autokar.

(SP nr 1)

Trzy lata temu zapadła decyzja o przeniesie-
niu siedziby Liceum z centrum Kóz na ulicę 
Szkolną. Z jaką zmianą zmierzyli się wobec 
tego licealiści? 
Przestrzennie niby z boku, ale nadal w cen-
trum. Pobliże wszystkich najważniejszych 
punktów w Kozach, oddzielne wejście 
i klatka schodowa, choć połączenie budyn-
ku z SP2, winda dla wszystkich, którzy mają 
problem z poruszaniem się, wygodny kom-
pleks szatni, liczba sal wystarczająca, by na-
uka odbywała się na jedną zmianę, a zajęcia 
dodatkowe były zaraz po lekcjach.
W kwietniu opuści Liceum pierwszy rocz-
nik z ulicy Szkolnej. Przestrzeń jest bardzo 
ważna, ale najważniejsze wykonywanie za-
dań szkoły, która ma dać dobry start w życie 
młodym ludziom po maturze. To jest cen-
trum naszej uwagi. Aby być w centrum, 
trzeba sobie zadawać pytania, jak realizować 
cele. Oto kilka z nich i odpowiedzi, jakie daje 
nasze koziańskie Liceum.
Czego lubią się uczyć młodzi ludzie 
poza programem szkoły?
Z pewnością udzielania pierwszej pomocy 
i reagowania w sytuacjach trudnych (przygo-
da i pomaganie). Nasza odpowiedź na tę po-
trzebę: podczas ferii zimowych grupa ponad 
dwudziestu licealistów ukończyła Maltański 
Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Z pewnością tańczyć i śpiewać. Poloneza 
i walca wiedeńskiego odtańczonych pod-
czas tegorocznej studniówki wielu obserwa-
torów obejrzało zapewne na Facebooku.
Nabywania wprawy w organizacji pracy 
(nasza szkolna firma pokazuje, jak to robić, 
a już wkrótce udział w Ogólnopolskim Dniu 
Przedsiębiorczości, a działania wolontariatu – 
to jest dobra szkoła pracy i współdziałania!).
Z pewnością rozwijać wrażliwość artystycz-
ną (w ferie wykorzystała duża grupa czas, by 
z nauczycielami pojechać na spektakl  do Ba-
gateli i do krakowskich muzeów).
Co jest dobrze widziane w CV?
Niezmiennie od lat (a mówią nam o tym 
nasi absolwenci) umiejętność pracy w ze-
spole. Ciągle się w tej dziedzinie szkolimy 
i praktykujemy, by pokazać uczniom, jak ta-
kie umiejętności pozyskać: debaty, projekty 
wieloetapowe, ostatnio „sacrum” czy meto-
dy osiągania synergii, firma uczniowska, wy-
miana młodzieży.
Myślenie filozoficzne. Ogląd logiczny, 
synteza, analiza, krytyczny wybór. Tego 
uczymy podczas debat, podwieczorków 
filozofów i poetów, lekcji z przedmiotów 
humanistycznych, promując czytanie, ucząc 
programowania i metod uczenia się.
Jakie obszary wybierają uczniowie, 
widząc w nich swoją przyszłość? 

Przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, 
geografia). Mamy dla nich bogatą ofertę 
w tym zakresie (profile nauczania, zajęcia 
pozalekcyjne).
Czego się obawiają kandydaci do 
szkoły, a później maturzyści?
Czy mają wystarczające umiejętności mate-
matyczne? Każdy je ma. Odkrywają to, jak 
nasi maturzyści podczas feryjnych warszta-
tów matematycznych, nie pierwszych i nie 
ostatnich w tym roku, czy zajęć pozalekcyj-
nych (rozwijające i wyrównawcze).
I jeszcze pytanie o języki obce.
Angielski – to na różnych poziomach już jak 
język własny. Wiele jest w modzie, stąd bo-
gata oferta szkół językowych. Ale jak poka-
zuje położenie i myślenie praktyczne nadal 
sprawdza się niemiecki (u nas to nie przy-
padek, że wybierają ten język uczniowie na 
maturze jako obowiązkowy... oj pracowali 
podczas ferii).
W najbliższych miesiącach planujemy 
w Liceum cykl spotkań/wykładów otwar-
tych, przygotowanie publikacji i inne formy 
przekazu informacji, by pokazywać, jakie są 
tendencje edukacyjne, co my robimy w tym 
zakresie. Bo choć siedziba na uboczu (bezpie-
czeństwo!), to jesteśmy niezmiennie w cen-
trum. Tak, jak całe Kozy.           

 (Alina Nowak/red)

Zimowanki 
Zuchy z „Wesołej Gromady” działającej przy SP nr 1 tradycyjnie w pierwszym tygodniu ferii spotykały się na „Zimowankach”. 
W tym roku zbiórkom towarzyszyła postać Shreka. Uczestnicy odkrywali  głębsze wartości, ukryte w filmie pełnym śmiechu 
i dobrej zabawy. Zuchy uczyły się szacunku i tolerancji dla innych. Dowiedziały się, by nie oceniać nikogo za to jak wygląda, 
a najpierw spróbować go poznać. Zajęcia zwracały uwagę na ogromne znaczenie przyjaźni w naszym życiu.
W czasie zimowanek zuchy piekły pierniczki, tworzyły z papieru postaci bajkowe. Zajęciom towarzyszyły śpiew, pląsy i dobra 
zabawa. W nagrodę w ostatni dzień wszyscy uczestnicy pojechali do kina na film pt.:”Doktor Dolittle”. Ferie spędzone na 
zuchowych zimowankach dzieci uważają za udane i już oczekują kolejnych zbiórek.          (SP nr 1)

foto: arch. SP1

LO Baczyński – na uboczu, a jednak w centrum
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W ubiegłym roku uczniowie SP2 wzięli udział w Ogólnopolskim 
Konkursie o Parkach Krajobrazowych. Obejmował on przede 
wszystkim zagadnienia z zakresu wiedzy na temat Parków Krajo-
brazowych Beskidu Małego, w tym koziańskiego kamieniołomu.
Organizatorzy założyli, że najważniejszym celem jest zdobycie 
oraz pogłębienie wiedzy na temat Parków Krajobrazowych Polski 
i poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody, 
dóbr kultury i geografii regionu. Przygotowania przyniosły ocze-
kiwany sukces. Drużyna SP2 jeszcze w ubiegłym roku, podczas 
etapu powiatowego w Żywcu, po dogrywce uplasowała się na 2. 
miejscu. Natomiast w tym, co ciekawe również po dogrywce, już 
na miejscu pierwszym.
Kolejny etap – wojewódzki, odbędzie się 19 marca w Ośrodku 
Edukacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego w Będzinie. Nie od dziś wiadomo, że najlepiej przyswaja 
się wiedzę w praktyczny i aktywny sposób, dlatego uczniowie bio-
rący udział w konkursie wyraźnie podkreślali, że bardzo pomocne 
okazały się wędrówki pod szyldem Szkolnego Koła PTT Halniaki, 
które przybliżyły  im niektóre zagadnienia i ułatwiły udzielenie od-
powiedzi na pytania konkursowe. – Te opinie uczniów cieszą nas 
bardzo, dając równocześnie jeszcze większą motywację do sobot-

nich wędrówek – mówi Anna Kózka-Filarska, nauczyciel geografii 
i opiekun SK PTT Halniaki.                         (SP2/red)

Skład drużyny

2018/2019 J.Byrska, M.Filarska, Sz.Jędrzejas, I.Mrozek

2019/2020 M. Budzińska, J.Byrska, M.Dudys, K.Markiel

Przedszkolaki 
dla samotnych

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas 
wyjątkowy, pełen radości, i nadziei. To 
czas spełniania marzeń i okazywania sobie 
wzajemnie miłości. Aby podkreślić wyjąt-
kowy charakter tych świąt, tradycyjnie, jak 
co roku, najstarsza grupa przedszkolaków 
z Przedszkola Publicznego w Kozach przy-
gotowała i zaprezentowała jasełka dla osób 
samotnych, zaproszonych na uroczyste 
spotkanie wigilijne w Domu Kultury.

Dzieci w pięknych strojach przedstawiły 
historię narodzin Dzieciątka Jezus prze-
plataną nastrojowymi kolędami i pastorał-
kami. Wśród śpiewu aniołów do żłóbka 
przybyli rozradowani pastuszkowie. Nowo 
narodzonemu Dzieciątku, pokłony złożyli 
także Królowie, dzieci. Przepiękna sceno-
grafia nadała wyjątkowemu spotkaniu uro-
czysty i nastrojowy klimat. Młodzi aktorzy 
świetnie spisali się, otrzymując ogromne 
brawa od publiczności. Po przedstawieniu 
dzieci wręczyły gościom drobne upominki. 

Kolejny raz okazało się, że takie wspólne 
spotkania, emocje i przeżycia zbliżają ludzi, 
a dzieciom pokazują, jak ważna jest trady-
cja świąt Bożego Narodzenia i jak bardzo 
rodzinne jest to święto.

(PP)

Szachowa 
symulatana

W ramach Polsko-Czeskiej Ligi Szachowej 
2019 organizatorzy rozgrywek zaprosili 
najlepszych 18 szachistów z klasyfikacji 
obejmującej cztery turnieje na szachową 
symultanę w czeskim Frydku-Mistku. 
Wśród grupy zawodników reprezentu-
jących powiat bielski znalazło się 5 sza-
chistów ze SP2. Wydarzenie odbyło się 
w Centrum Wolnego Czasu „Klucz”, gdzie 
polscy zawodnicy rozgrywali swoje partie 
z czeskim mistrzem szachowym – Petrem 
Zárubą, a ich czescy koledzy równocześnie 
rywalizowali z polskim trenerem szacho-
wym – Michałem Paździorą. W naszej gru-
pie zwycięski pojedynek rozegrał Kacper 
Wojtusiak, uczeń SP2 oraz zawodnik Orła 
Kozy. Gratulujemy więc opanowania emo-
cji i triumfu nad doświadczonym graczem. 
A osobom, które zastanawiają się czy czeski 
mistrz rozgrywał partie równocześnie z 18 
zawodnikami, odpowiadamy – tak. Symul-
tana to bowiem popularny mecz szachowy, 
w którym mistrz rozgrywa pojedynki rów-
nocześnie nawet na kilkunastu szachowni-
cach. Uczestnicy wycieczki rywalizowali, 
ale mieli też czas na przygotowane atrakcje. 
Poznali ciekawostki związane z historią, 
językiem oraz czeskimi tradycjami, następ-
nie zwiedzili rynek w Mistku oraz Zamek 
Frydecki.

(SP2/red)

Teatr 
Rodziców 

6 grudnia to dzień wyczekiwany z nie-
cierpliwością przez wszystkie dzieci i… 
nie tylko dzieci. Nie ma się co dziwić, 
każdy chciałby przecież dostać prezent 
od Świętego Mikołaja. W tym dniu 
przedszkolaki z Publicznego Przed-
szkola w Kozach obejrzały spektakl pt. 
„Królowa Zimy” przygotowany specjal-
nie na Mikołajki.
Był to spektakl w wykonaniu Teatru 
Rodziców, w którego działanie rodzice 
wychowanków Przedszkola Publiczne-
go włączają się od 2011 roku. Podobnie, 
jak w poprzednich latach i tym razem 
rodzice – w większości debiutujący na 
scenie – pokazali wspaniały warsztat ak-
torski. Za scenariusz, reżyserię i oprawę 
muzyczną odpowiedzialna była Alek-
sandra Bączyk-Zarzecka, za scenografię 
Wioletta Grabska, Magdalena Kania 
oraz Agnieszka Matyszkiewicz.  
O tym, że przedstawienie odniosło 
ogromny sukces, świadczyły gromkie 
brawa przedszkolaków tuż po zakoń-
czeniu występu. A po spektaklu… Na 
wszystkie dzieci czekały paczki od Świę-
tego Mikołaja. Uśmiech na ich twarzach 
gościł więc nieprzypadkowo do końca 
dnia. 

(PP)

Sukces szkolnych przyrodników

foto: arch. SP2
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Matka Boska Dzikowska

Podróże kształcą, sztuka uwrażliwia

W zbiorach Izby Historycznej bibliote-
ki znajduje się obraz „Matka Boska Dzi-
kowska”, który został namalowany przez 
nieznanego niderlandzkiego mistrza. Na 
ziemiach polskich znalazł się w XVI wieku. 
Od ponad trzystu lat związany był z dobra-
mi rodu Tarnowskich w Dzikowie (dziś 
dzielnica Tarnobrzega). Otoczony kultem 
od 1675 roku, rozsławiony został przez 
flisaków, którzy spławiając drewno Wisłą 
z południa Polski do Gdańska, w Tarno-
brzegu mieli swój postój. Obraz nawiązuje 
swoją tematyką i kompozycją do dzieła Ty-
cjana „Madonna z wiśniami”. Dzikowskie 
przedstawienie Maryi szczególnie zado-
mowiło się w kanonie ludowych obrazów 
oraz oleodruków. Wizerunki te około sto 
lat temu wyparte zostały przez fabryczne 
oleodruki.
W XIX wieku wykształcił się zawód tzw. 
obraźnika, czyli rzemieślnika trudniące-
go się masowym malowaniem obrazów 
o treści religijnej. Warsztaty „obraźników” 
skupione najczęściej w ośrodkach piel-
grzymkowych oraz miastach, wykonywały 
w wielu egzemplarzach wizerunki świętych 
techniką rzemieślniczą. Równocześnie 
„obraźnicy” zajmowali się wędrownym 
handlem wytworzonych przez siebie dzieł.
Izba Historyczna im. Adolfa Zubera posia-
da kilka tego typu obrazów, pochodzących 
z koziańskich chałup. Jednym z cenniej-
szych egzemplarzy jest wizerunek Matki 
Boskiej Dzikowskiej. Koziański przykład 
przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Je-
zus na rękach, które podaje Maryi kwiat. 
W tyle stoi św. Józef z lilią, a w dolnej części 
obrazu św. Jan Chrzciciel, przedstawiony 

jako dziecko, trzymające baranka. Postacie 
znajdują się wewnątrz jakiegoś pomiesz-
czenia, na tle okna, przez które widać mury 
miasta.
Pochodzący z poł. XIX wieku obraz ze 
względu na swój zły stan nie był do tej pory 
prezentowany na ekspozycji Izby Histo-
rycznej. Końcem ubiegłego roku, dzięki 
środkom Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kozach udało się poddać obraz grun-
townym pracom konserwatorskim. Obraz 
został oczyszczony z zabrudzeń, wypro-
stowano powstałe przez lata pofalowania 
płótna, podklejono na nowe podobrazie 
oraz naciągnięto na blejtram. Konserwator 
dokonał dyskretnych uzupełnień w miej-
scach, gdzie pierwotne wymalowanie było 
wykruszone. Prace konserwatorskiej objęły 
także oryginalną ramę. Ta, wykonana z ta-
niego drewna sosnowego, była pierwotnie 
pokryta wytłaczanym papierem, delikat-
nie zdobionym złotą farbą, dla nadania jej 
charakteru drogocenności. Liczne ubytki 
w pierwotnym pokryciu ramy zostały przez 
konserwatora uzupełnione.
Obraz odzyskał swój dawny blask dzięki 
panu Jarosławowi Szpakowiczowi, konser-
watorowi dzieł sztuki z Autorskiej Pracow-
ni Konserwacji Dziel Sztuki – ARCON. 
Prace konserwatorskie trwały dwa mie-
siące. Od grudnia ubiegłego roku obraz 
można podziwiać w Izbie Historycznej. 
Zapraszamy.

(Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano informacje zawarte w: Ro-

man Reinfuss „Malarstwo ludowe”, Kraków 1962, 

Alicja Mironiuk Nikolska „Polska sztuka ludowa”, 

Warszawa 2010.

Podróże w czasie to nie tylko domena 
fantastyki. To również magia sztuki. 
Zwiedzając w Pałacu Czeczów wystawę 
fotografii Władysława Magiery pt. „Chi-
ny, których już nie ma”, widz spotyka 
się z obrazem obrzędów i codzienności 
Chin lat 80. ubiegłego wieku, obrazem, 
który pozostał już tylko na fotografiach. 
Ich autor, choć urodzony w Krakowie 
(1935), identyfikuje się jako kozianin.
Jest absolwentem Wydziału Górnictwa 
krakowskiej AGH, zajmował się m.in. 
projektowaniem kopalń np. na Syberii, 
w Tunezji, czy w chińskiej prowincji 
Junnan. To właśnie podczas podróży 
służbowych mógł spełniać się w swej 

największej pasji – fotografii. Zdjęcia 
prezentowane na wystawie pochodzą 
z dwóch wypraw Władysława Magiery 
do Chin. W 1986 roku uchwycił on na 
fotografiach ceremonię zaślubin wraz 
z tradycyjnym orszakiem weselnym 
w miejscowości Da Yo. W drugiej czę-
ści ekspozycji znajdują się zdjęcia z roku 
1988, stanowiące zapis dnia targowego 
w Zhe Hai –  w prowincji Junnan.
Eksponowane prace mają wartość nie 
tylko estetyczną, ale także niewątpliwie 
poznawczą – obie sytuacje przedsta-
wione na fotografiach zmieniły swe ob-
licza w dzisiejszej Chińskiej Republice 
Ludowej. Bezpośrednim odniesieniem 

do tego faktu jest tytuł całej ekspozy-
cji.  Fotorelacja z wernisażu oraz więcej 
informacji o autorze znaleźć można na 
stronie internetowej Domu Kultury – 
www.domkultury.kozy.pl.

(Sabina Piskorek-Oczko)

Obraz „matka Boska dzikowska” ze zbiorów 
izby Historycznej (poł. XiX w.)

Obraz „matki Bożej dzikowskiej” z kościoła 
dominikanów w Tarnobrzegu (XVi w.)
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Melioracje wodne, prowadzenie racjonal-
nej gospodarki na zmeliorowanych grun-
tach, ochrona przed powodzią, ochrona 
wód przed zanieczyszczeniami czy od-
wadnianie gruntów zabudowanych lub 
zurbanizowanych – to część zadań, któ-
rymi zajmują się na co dzień spółki wod-
ne. W naszej miejscowości funkcjonuje 
Gminna Spółka Wodna. Prezentujemy 
sprawozdanie z działalności GSW w 2019 
roku oraz zdjęcia wybranych inwestycji. 
Gminna Spółka Wodna w Kozach  działa 
w oparciu o ustawę „Prawo Wodne” i sta-
tut zatwierdzony przez Starostę Bielskiego, 
a obsługą administracyjno-finansową oraz 
techniczno-merytorycznym wykonaw-
stwem robót zajmuje się Rejonowy Zwią-
zek Spółek Wodnych w Bielsku-Białej.
Dla prawidłowego funkcjonowania rowów 
(odprowadzania wody) należy je regu-
larnie czyścić, wykaszać, wycinać krzaki, 
poprawiać oraz korygować ich przebiegi, 
a miejscami umacniać płytami ażurowymi, 
korytami betonowymi, a czasem tzw. na-
rzutem kamiennym. Prace te są kosztow-
ne, dlatego ważne jest uiszczanie składek 
na rzecz Spółki, za które są one wykony-
wane.
Szczególnie ważne jest umożliwienie wej-
ścia na teren nieruchomości (działki) ce-
lem wykonywania niezbędnych prac na 
rowach melioracyjnych czy też przy udraż-
nianiu drenarki. Należy pamiętać, że więk-
szość wód opadowych (z dachów i utwar-
dzonych wjazdów) odprowadzanych jest 
bezpośrednio do rowów, a w gorszych 
przypadkach do drenarki. Skutkiem tego 
jest zalewanie posesji niżej położonych.
W ubiegłym roku Spółka wykonała: czysz-
czenia odmulenia rowów na długości ok. 
2750 m, umocnienia korytami betonowy-
mi na długości prawie 200 m oraz umoc-
nienia tzw. narzutem kamiennym na dłu-
gości 60 m. Usunięto awarię, wykonano 
naprawę, przebudowę i konserwację sieci 
drenarskiej wraz z jej udrożnianiem w 18 
miejscach, co poprawiło sytuację na zgło-

szonych gruntach i nieruchomościach. 
Pomimo zainkasowania 96% składki 
w wysokości 130 573 zł i otrzymaniu 81% 
planowanej dotacji w kwocie 74 400 zł oraz 
11 200 zł pozostałych z 2018 r. obecnie za-
dłużenie wynosi 15 654 zł, więc zmuszeni 
zostaliśmy do podniesienia składki, aby 
utrzymać jakość i poziom prac meliora-
cyjnych. Zarząd podjął uchwałę, a Walne 
Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki 
Wodnej zatwierdziło wysokość składki na 
2020 rok, która wynosi: 
          

do 0,50 ha – 35,00 zł oraz za każde następ-
ne 0,50 ha – 10,00 zł.

W każdy piątek w godz.  9.00 – 11.00 
w Urzędzie Gminy dyżur pełnią człon-
kowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
oraz przedstawiciel Rejonowego Związku 
Spółek Wodnych, gdzie można zgłaszać 
uszkodzenia sieci drenarskiej, konserwację 
rowów oraz uzyskać szczegółowe informa-
cje na temat działalności Spółki.

(Zarząd GSW/red)            

Wodne sprawy

Rów melioracyjny przy ulicy Dolnej 
umocniony korytami

Rów melioracyjny przy ulicy Dolnej 
przed pracami

Rów melioracyjny przy ulicy Wapien-
nej po konserwacji

Rów melioracyjny przy ulicy Wapien-
nej przed pracami
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Osobowość Roku 2019

Justyna Kudelska – w 2019 roku zaini-
cjowała powstanie Stowarzyszenia „Ko-
zianki”, które idealnie wypełnia przestrzeń 
społeczną i pokoleniową kobiet, miesz-
kanek Kóz. Udaje się jej angażować do 
współpracy liczne grono młodych kobiet, 
które jednoczą się m.in. wokół proble-
matyki macierzyństwa, życia rodzinnego, 
twórczego organizowania czasu dla dzieci, 
rekreacji, działań społecznych. Przy współ-
pracy z Domem Kultury organizowała cy-
kliczne zajęcia dla dzieci i dorosłych – m.in. 
Popierniczone warsztaty (plastyczno-ku-
linarne), zajęcia kreatywne i rytmikę dla 
najmłodszych, współorganizując równo-
cześnie m.in. letni, „Rodzinny Piknik z Pa-
sją”. Jej projekt w budżecie obywatelskim 
– związany z dostosowaniem wybranego 
placu zabaw również dla dzieci niepełno-
sprawnych – uzyskał najwięcej głosów i re-
alizowany będzie w 2020 roku.

Joanna Lapczyk – nauczyciel chemii 
oraz pedagog specjalny współorganizujący 
proces kształcenia w SP nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Kozach. Charakteryzuje 
ją duży optymizm, wyjątkowa osobowość, 
chęć do działania i wielka motywacja do 
niesienia pomocy potrzebującym. Pełni 
funkcję przewodniczącej zespołu nauk 
przyrodniczych i informacji naukowej. Or-
ganizuje zajęcia laboratoryjne dla uczniów 
z klas młodszych, przygotowuje uczniów do 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia 
PCK, olimpiady z chemii oraz do konkur-
su z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
Na przestrzeni minionego roku aktywnie 
współpracowała m.in. z Młodzieżową Radą 
Gminy, Towarzystwem Charytatywnym 
im. Ojca Pio czy Klubem Seniora. Aktywnie 
uczestniczy w życiu wolontariatu współpra-
cując z Domem Dziecka w Cygańskim Le-
sie czy Fundacją „Pomaluj Mój Świat”.

Dawid Woskanian –  bywa, że osobę 
słabą nawet drobiazg eliminuje z życia 
społecznego lub je znacznie ogranicza. 
W przypadku Dawida jest wręcz odwrot-
nie. Napotykając na trudności, a nawet 
przykrości w otoczeniu, nie poddaje się. 
Ma marzenia, wyznacza sobie cele i dąży 
do nich wytrwale. W ubiegłym roku poka-
zał to całej Polsce, dał wielu osobom siłę 
do działania i wiarę w siebie, a mieszkań-
com Kóz ogromne poczucie dumy. Jego 
zmagania z samym sobą i wytrwałe dąże-
nie do celu wszyscy śledziliśmy na ekra-
nach telewizorów. Jeszcze do niedawna 
uczeń koziańskiego liceum, a dziś gwiazda 
modelingu, choć nadal skromny chłopak 
z Kóz. Jak sam podkreśla, chce uświada-
miać kolejne osoby o swojej chorobie – 
zespole Tourette’a, przekonując, że tylko 
od nas samych zależy, jaką ścieżką życio-
wą zamierzamy podążać. 
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Po raz pierwszy w naszej miejscowości 
przyznano nagrodę „Osobowość Roku”, 
a zaszczytny tytuł przypadł Dawidowi Wo-
skanianowi, zwycięzcy znanego telewizyj-
nego show – Top Model. 
– Chciałem podziękować za nominację. Je-
stem bardzo wdzięczny, bo podczas trwa-
nia programu widziałem i słyszałem, jak re-
agowali kozianie na mój występ. Wiem, że 
wiele osób trzymało za mnie kciuki, głoso-
wało. Jestem wszystkim bardzo wdzięczny, 
ale też dumny z tego, że pochodzę z Kóz. 
Otwarcie o tym mówię, bo uważam, że to 
zaszczyt i powód do dumy – powiedział 
tuż po otrzymaniu wyróżnienia Dawid 
Woskanian.
Gratulację składał mu pomysłodawca 
wydarzenia – wójt Jacek Kaliński oraz 
przewodnicząca kapituły konkursowej – 
Bożena Sadlik. – Życzymy powodzenia 
Dawidowi w dalszej karierze ciesząc się, 
że dumnie reprezentował też naszą gminę. 
Mam nadzieję, że w kolejnych latach kapi-
tuła znów będzie długo naradzać się, której 
z nominowanych osób przyznać nagrodę. 
Będzie to tylko potwierdzeniem, że w na-
szej społeczności jest wiele wyjątkowych 
osób – podkreślił wójt gminy Kozy.
Wieczór w Pałacu Czeczów okraszony zo-
stał występem muzycznym młodzieży, ale 
też krótką, wcześniejszą prezentacją nagro-
dy. Specjalnie na tę okazję, statuetko-rzeź-
bę stworzył zajmujący się metaloplastyką 
kozianin – Dariusz Fluder. W pełnej oka-
załości, postanowiliśmy zaprezentować ją 
na okładce niniejszego wydania. 
Osobowość Roku w Kozach to nagroda za 
uznanie lokalnej społeczności za szczegól-
ne dokonania w sferze kulturalnej, twór-
czej, naukowej, społecznej, samorządowej 
lub biznesowej. Wśród nominowanych 
znalazły się również dwie panie – Justyna 
Kudelska i Joanna Lapczyk.   (MS)

foto: Mateusz Stwora
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Obóz z wieloma aktywnościami
– Do Kóz przywieźliśmy ze sobą mnóstwo wspaniałych wspomnień i niezapomnianych chwil, o które zadbali podopieczni wraz z opie-
kunami – tak w dużym skrócie tygodniowy zimowy obóz w Zawoi podsumowuje UKS Kozy. Poniżej zdjęcia z udanego wypoczynku.

Reprezentanci koziańskiego śro-
dowiska sportowego – zawodnicy, 
trenerzy oraz działacze – otrzyma-
li podczas styczniowych wydarzeń 
prestiżowe wyróżnienia za swoje 
dokonania. 
Noworoczne spotkanie sportowego grona 
Powiatu Bielskiego, jakie odbyło się w śro-
dę 29 stycznia, tradycyjnie stanowiło do-
skonałą okazję, by nagrodzić tych zawodni-

ków, którzy w roku 2019 zapisali na swoim 
koncie istotne sukcesy. Stąd szczególne 
słowa uznania pod adresem Mai Malarz, 
pływaczki UKS Victoria Kozy, uznanej za 
powiatową nadzieję olimpijską w kontek-
ście przyszłości. Utalentowana zawodnicz-
ka w minionym roku sięgnęła po srebrny 
medal Letnich Mistrzostw Polski Juniorek 
na dystansie 100 metrów stylem dowol-
nym, a na Zimowych Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów Młodszych zdobyła zarówno 

medal srebrny (100 m stylem zmiennym), 
jak i dwa koloru brązowego (200 m stylem 
dowolnym i zmiennym). Wśród uhonoro-
wanych przez starostę bielskiego Andrze-
ja Płonkę oraz przewodniczącego Rady 
Powiatu Jana Borowskiego nie mogło 
zabraknąć podopiecznych Stowarzysze-
nia Sportów Siłowych Benchpress Kozy. 
Z uznaniem gratulowano złotych krążków 
podczas juniorskich Mistrzostw Polski, Eu-

ropy i Świata, jakie w konkurencji tzw. mar-
twego ciągu – odpowiednio w kategoriach 
wagowych 46 i 75 kg – wywalczyły Magda-
lena Szpila i Dorota Trojanowska. Także 
Marcin Helwig zaznaczył swą obecność. 
W zmaganiach trójboju siłowego seniorów 
był najlepszy w kraju, zaś w międzynarodo-
wych czempionatach sięgał po srebra.
Sukcesy powyżej przywołane nie byłyby 
możliwe bez pracy szkoleniowców, ma-
jących niebagatelny wpływ na sportowy 

rozwój swoich zawodników. Toteż statu-
etki w dowód uznania dla trenera pływania 
Krzysztofa Szpary oraz opiekuna koziań-
skich trójboistów Wiesława Wróbla.
Nieco wcześniej, bo w piątek 24 stycznia, 
w trakcie uroczystej Gali z okazji 100-lecia 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej, a zorga-
nizowanej na szczeblu Podokręgu Biel-
sko-Biała, doceniono Henryka Baścika. 
Byłemu wieloletniemu prezesowi LKS 

Orzeł Kozy wręczona została Srebrna Od-
znaka Honorowa Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej. Z kolei wójt gminy Kozy Jacek 
Kaliński odebrał podczas tego samego wy-
darzenia jubileuszowy medal. To w dowód 
podziękowania dla samorządowców z tere-
nu powiatu bielskiego za działania na rzecz 
sportu, ze szczególnym uwzględnieniem 
bazy sportowej, umożliwiającej aktywność 
fizyczną dzieciom i młodzieży. 

(M)

Sportowe wyróżnienia

Prawdziwie zimowe warunki były sprzyjającą okolicznością, by już 
drugi dzień pobytu spędziliśmy na stoku narciarskim.

sporej dawki wrażeń dostarczył turniej piłki stołowej z udziałem 
zawodników i opiekunów.

młodzi obozowicze wzięli udział w zajęciach strzeleckich z instruktorem.
Piłkarze UKs Kozy rozgrywali w ramach treningu mecze między sobą 
oraz z rówieśnikami z zawoi.

foto: Mat. Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białejfoto: Mat. Śląskiego Związku Piłki Nożnej
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Od bardzo pozytywnych startów w zawodach super enduro 
rok 2020 rozpoczął kozianin Dominik Olszowy.
Po długim okresie rehabilitacji, jaką utalentowany zawodnik 
przechodził w roku ubiegłym, do sezonu przystąpił z dużą mo-
tywacją. – Chcę mierzyć się z zawodnikami jeżdżącymi na świa-
towym poziomie. Nie sądziłem, że w cyklu super enduro zajdę 
w ekspresowym tempie aż tak wysoko, bo nie jest łatwo ścigać się 
przy 20-tysięcznej widowni jako debiutant, gdy presję naprawdę 
daje się odczuć. Dotrzymuję kroku najlepszym specjalistom w tej 
dyscyplinie i nie ukrywam, że to dla mnie powód do satysfakcji – to 
słowa Dominika Olszowego jeszcze z kwietnia 2019 r., gdy udzielił 
obszernego wywiadu „Koziańskim Wiadomościom”.
O tym, że pozycja w światowej czołówce jest dla mieszkańca Kóz 
realna świadczą styczniowe zawody. W hiszpańskiej La Corunie 
Olszowy odniósł efektowne zwycięstwo w jednym z wyścigów 
w klasie junior, a zaliczanych do Mistrzostw Świata Super Endu-
ro, co stanowiło dobry prognostyk przed kolejnymi startami. I tak 
podczas rywalizacji w Budapeszcie kozianin załapał się na końco-
we podium węgierskiej odsłony prestiżowego czempionatu.    (RA)

Podczas Walnego Zebrania Sprawoz-
dawczo-Wyborczego LKS Orzeł Kozy, 
w niedzielę, 19 stycznia br., ukonsty-
tuowały się nowe władze klubu.
Prezesem wybrany został Tomasz Komę-
dera, któremu w pełnieniu obowiązków 
pomagać będą: Marta Dubiel niezmiennie 
w roli wiceprezesa ds. sportu oraz Gabriela 
Komędera jako wiceprezes ds. organizacyj-
nych. Sekretarzem klubu został Przemy-

sław Kubica, a członkiem Zarządu Jakub 
Mrozek. W skład Komisji Rewizyjnej we-
szli z kolei: Jakub Honkisz (przewodniczą-
cy) oraz członkowie: Dominik Orszulik 
i Tomasz Kwaśniak.
Kadencja władz Orła w wymienionym 
składzie potrwa dwa lata. Jak zapowiada 
nowy prezes klubu z Kóz, w dużej mierze 
ma być ona kontynuacją dotychczasowych 
działań, niezmiennie w ramach czterech 

sekcji sportowych – piłki nożnej, lekkiej 
atletyki, szachów i tenisa stołowego. 

(R)

W pierwszy weekend lutego, trady-
cyjnie w koziańskim Domu Kultury, 
odbyła się premierowa w tym roku 
odsłona zawodów „Szachy z Orłem” 
o Puchar Wójta Gminy Kozy. Podob-
nie jak w poprzednich turniejowych 

odsłonach rywalizacja przy stołach to-
czyła się w dwóch grupach.
I tak w grupie B, która swoje pojedynki roz-
grywała tylko w sobotę, 1 lutego, zwyciężył 
Daniel Świątnicki z Bielska-Białej, wyprze-
dzając Michała Sobańskiego z Pisarzowic 

i najlepszego z kozian – Jana Kaletę. Warto 
zaznaczyć, że tuż poza podium sklasyfiko-
wani zostali reprezentanci miejscowego 
LKS Orzeł – Sabina Kotyla i Przemysław 
Byrski, a także 6. miejsce należało do za-
wodnika z Kóz – Piotra Sładkowskiego. 
Czołową „10” zamknęli inni kozianie – 
Maksymilian Dudys i Artur Dudys.
Nazajutrz do stołów zasiadło 31 szachi-
stów. Najwyższą ocenę łączną zgromadził 
Stanisław Gigoń w barwach Stowarzy-
szenia Eurobeskidy Łodygowice. Na „pu-
dle” znaleźli się ponadto: Adam Kasperlik 
(Klub Szachowy CAISSA Katowice) oraz 
Jakub Matuszek (UKS Goruszka Jawo-
rze). Na odnotowanie zasługuje wysoka 
4. lokata Szymona Polakowskiego z LKS 
Orzeł. 

(R)

Orzeł z nowymi władzami

Szachowa inauguracja

sala domu Kultury w Kozach tradycyjnie już 
wypełniła się miłośnikami „królewskiej gry”.

foto: Mat. LKS Orzeł Kozy

foto: arch. Dominik Olszowy
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Dlaczego wzrosła opłata za śmieci, z jakimi 
problemami borykają się samorządy i ze-
stawienie kosztów gospodarki odpadami – 
m.in. te zagadnienia szczegółowo wyjaśnia-
my poniżej, zaprezentowaliśmy je również 
na specjalnej ulotce dołączonej do niniej-
szego wydania „Koziańskich Wiadomości”.
Ceny odbioru odpadów rosną w ca-
łej Polsce. Dlaczego tak się dzieje? 
Wiemy już, że od tego roku za śmieci zapłaci-
my drożej. Podwyżki to skutek zmiany prze-
pisów, przede wszystkim nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, nowych rozporządzeń Ministra Śro-
dowiska oraz zmian gospodarczych. Wzro-
sło minimalne wynagrodzenie, ceny usług 
i energii. Musimy także dostosować poziom 
segregacji odpadów do wymogów unijnych.
Co wpływa na końcową cenę?
Opłata środowiskowa, czyli tzw. opła-
ta marszałkowska – od 1 stycznia br. 
wzrosły, w stosunku do lat poprzednich 

ceny za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w Zakładzie 

Gospodarki Odpadami 
w Bielsku-Białej, do 
którego zawożone 
są odpady z terenu 
naszej miejscowo-
ści. Na wzrost tych 
cen ma wpływ pod-

wyżka tzw. opłaty 
marszałkowskiej, czyli 

opłaty za składowanie 
odpadów, która corocznie 

jest podnoszona – w 2019 
roku wynosiła 170 zł 

za tonę, w 2020 roku 
wzrosła do 270 zł.
Wzrost kosztów 
firm obsługujących 
wywóz śmieci – ro-

sną koszty odbioru 
odpadów komunalnych 

oraz obsługi i wy-
posażenia Punk-
tu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Ko-
zach. Od kilku lat do przetargów przy-
stępuje tylko jedna firma. Wyceniając 
swoje usługi bierze pod uwagę rosnące 
ceny paliwa, energii czy stawki wynagro-
dzeń oraz konieczność dostosowania usług 
do nowych przepisów prawa, np. monito-
rowanie selekcji odpadów czy tworzenie 
odpowiednich rejestrów.
Recykling – zgodnie z unijnymi wytycz-
nymi, w 2020 roku nasz kraj powinien 
osiągnąć 50 - procentowy poziom od-
padów podlegających recyklingowi. 
Obecnie ten wskaźnik wynosi 30 proc. Wy-
magania UE, dotyczące odpadów nadają-
cych się do przeróbki i ponownego użycia, 
będą coraz większe w kolejnych latach. 
Zmiany gospodarcze i społeczne – śmie-
ci muszą być segregowane na wiele tzw. frak-
cji i każda z nich jest „przerabiana” w inny 
sposób. Od sierpnia br. będziemy musieli 
wprowadzić kolejną frakcję odpadów tzw. 
pozostałości po segregacji. Okazuje się też, 
że produkujemy coraz więcej śmieci. 
Dostosowanie gospodarki odpadami 
do przepisów prawa – każda gmina zo-
bowiązana jest do realizacji wymogów 
ustawowych, m.in. z zakresu dostosowania 
stawek opłat za pojemniki i worki o określo-

nej pojemności do maksymalnych stawek 
opłaty. Konieczne jest także wprowadzenie 
zwolnień w części z opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi właścicieli nie-
ruchomości, którzy kompostują bioodpady 
w przydomowych kompostownikach.

Zmiany w gospodarce śmieciowej 
w Kozach.
Niestety, obecnie obowiązujące stawki są 
niewystarczające, aby pokryć całkowity 
przewidywany koszt funkcjonowania sys-
temu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Przy obecnie obowiązujących 
stawkach do budżetu gminy w 2020 r. wpły-
nęłoby ponad 2,2 mln zł. Dochody te nie 
zdołałyby pokryć przewidywanych kosztów 
funkcjonowania systemu, które określa się 
na kwotę ok. 3,5 mln zł, co spowodowało-
by deficyt w budżecie systemu gospodarki 
odpadami w wysokości ponad miliona zło-
tych. 
14 stycznia 2020 r. Rada Gminy Kozy 
Uchwałą nr XII/109/20 przyjęła nowe 
stawki opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Od 1 marca 
br. stawki wynosić będą 23 zł od osoby 
w przypadku selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych i 50 zł od osoby, jeżeli właści-
ciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny.

Czy gmina zarabia na gospodarce śmie-
ciowej?
Nie. Zabrania tego Ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. System 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi ma być samofinansujący się, dla-
tego należy podnieść stawkę opłaty tak, aby 
wydatki zostały pokryte z opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

Gospodarka odpadami
Odpady komunalne odebrane lub zebrane na 1 mieszkańca

Wyszczególnienie
2010 2015 2016 2017 2018

kg na 1 mieszkańca

Odpady komunalne zebrane lub odebrane ogółem 261 283 303 312 325

Odpady komunalne zebrane lub odebrane zmieszane 238 217 227 227 231

Odpady komunalne zebrane lub odebrane selektywnie 22 66 77 84 94

dane: GUS

Składowe wydatków na gospodarkę odpadami w 2020 roku
Przewidywany 

koszt roczny brutto

Odbiór i transport odpadów komunalnych (Sanit-Trans Sp. z o.o.) 1 887 390,00 zł
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZGO S.A.) 1 211 206,99 zł
Obsługa PSZOK (Sanit-Trans Sp. z o.o.) 285 984,00 zł
Administracja – wydruk deklaracji, wydruk pism urzędowych, zakup 

materiałów biurowych, roznoszenie wymiaru opłaty, stawki usług 

pocztowych, koszty komornicze, szkolenia i wynagrodzenie pracow-

ników – 1 i ¾ etatu, media PSZOK (prognoza)

118 000,00 zł

Całkowity przewidywany koszt roczny 3 502 580,99 zł
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Poziomo:
1/ rama na dywan
7/ wyśmienity mówca
8/ warzywo na keczup
9/ Józefa, fundatorka kapliczki „Panienki”
10/ trwały rysunek na ciele
13/ wykonuje analizy
15/ drobny odpad drewna lub metalu
17/ śp. Stanisław, długoletni kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kozach
20/ duża beczka
22/ z kwiatami lub warzywami w ogródku
23/ stolica Rosji
24/ działanie według określonego planu

Pionowo:
1/ zbytnia pewność siebie
2/ chaos, rozgardiasz
3/ region z Zakopanem
4/ Karol, budowniczy kościoła i kaplicy grobowej Czeczów na cmentarzu
5/ torbacz z Australii
6/ miejscowy Zespół Pieśni i Tańca
11/ współtwórca filmu rysunkowego
12/ ks. Franciszek, spoczywa na kózkim cmentarzu, kapłan, ochrzcił Karola Wojtyłę
14/ niedojedzone jabłko
16/ pseudonim Aleksandra Kunickiego, jego imieniem rondo w Kozach
18/ Edward, kozianin, były trener Łuszczka
19/ pnącze w dżungli 
21/ minerał na oczko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą rozwiązanie

 (Stanisław Laszczak)
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Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub 
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 29 lutego br. podając swoje dane osobowe (imię, 
nazwisko, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.

Wysyłając rozwiązanie krzyżówki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobo-
wych. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, 
ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy, tel. + 48 33 817-41-09, e-mail: dyrektor@gbpkozy.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Małgorzata Wróbel, nr telefonu: + 48 33 817-42-91,
e-mail: iod@gzosip.kozy.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania Państwa
danych osobowych jest dostępna w siedzibie administratora i na stronie www.gbpkozy.pl

rOzrYWKa

Urząd Gminy wielokrotnie informo-
wał o konieczności podniesienia cen za 
wywóz odpadów komunalnych. Wielu 
mieszkańców wyrażało na ten temat 
swoje opinie i zadawało pytania. Poni-
żej publikujemy niektóre z nich, pisow-
nia oryginalna. 
„A dlaczego nie ma rozróżnienia na 
osoby oddające popiół i na takie, 
które go nie produkują?”
Każdy samorząd zobowiązany jest działać 
według ustaw regulujących gospodarkę 
odpadami. Obecne przepisy uniemożli-
wiają zwolnienie z opłat za brak oddawania 
konkretnego odpadu – w tym przypadku 
popiołu. 
„Dziwne się wydaje, że od lat do 
przetargu przystępuje jedna firma. 
To w takim razie to nie jest prze-
targ.”
Urząd Gminy w Kozach przygotowując 
przetarg nie jest w stanie zobligować wy-
branych przedsiębiorstw do wzięcia w nim 
udziału. Choć chcielibyśmy, by w postępo-
waniu brało udział kilka firm, co zapewne 
wpłynęłoby na końcową, najkorzystniejszą 
ofertę. Obecnie po raz kolejny jednak do 
przetargu przystąpiła jedna firma.

„Dlaczego gmina obciąża płatników 
kosztami PSZOK – zlikwidować 
i odbierać pod domem a nie utrud-
niać i płacić za to....”
Po raz kolejny musimy odwołać się do 
regulacji ustawowych. Zgodnie z nimi 
w każdej gminie w Polsce musi znajdować 
się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Koniecznym jest więc 
„posiadanie” takiego punktu przez gminę 
Kozy. Niezależnie od tego, corocznie gmi-
na organizuje zbiórki odpadów wielkoga-
barytowych bezpośrednio z posesji, co jest 
ułatwieniem dla mieszkańców, którzy nie 
mają możliwości dowiezienia tego rodzaju 
odpadów do PSZOK. Pozostałe odpady, 
które nie są odebrane z posesji możemy na 
bieżąco przywozić do PSZOK.
„Nie będę mieć nic przeciwko takiej 
podwyżce ale na Boga zwiększcie 
częstotliwość odbioru odpadów!”
Oczywiście jest możliwe zwiększenie czę-
stotliwości odbioru odpadów z terenu 
nieruchomości. Musimy jednak mieć świa-
domość, że każda taka zmiana wpływa na 
wzrost kosztów, co przełoży się na stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

„W innych miejscowościach ludzie 
segregujący mają tzw. czarny worek 
i dają tam to co nie podlega segre-
gacji tej przydomowej, na przykład 
mają stare buty i ręcznik i tam to 
wrzucają a nie muszą jeździć z parą 
butów i ręcznikiem na PSZOK, se-
rio widzę wiele rozwiązań dla na-
szego trochę chorego systemu”.
Od 1 sierpnia br. z posesji będą odbierane 
odpady „zmieszane”, stanowiące pozosta-
łości po segregacji.  Do kosza lub worka 
będzie można wrzucić  m.in. przywołane 
stare buty czy ręczniki.  O szczegółach 
wprowadzenia tego rozwiązania będziemy 
informować na łamach „Koziańskich Wia-
domości” oraz na stronach internetowych 
Urzędu Gminy.

Zachęcamy mieszkańców do zadawa-
nia pytań dotyczących funkcjonowania 
gminy w różnych obszarach na łamach 
naszej gazety. Najciekawsze z nich wraz 
z odpowiedziami będziemy publikować 
w kolejnych numerach. Adres e-mailowy 
redakcji: wiadomosci@kozy.pl

Mieszkańcy pytają o śmieci
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Koziański Uniwersytet Trzeciego Wieku 
podsumował podczas drugiego Spotka-
nia Integracyjnego pierwszy semestr roku 
akademickiego 2019/2020. W Pałacu 
Czeczów pojawiła się spora grupa słucha-
czy – były podziękowania, przypomnienie 
dotychczasowych aktywności, ale też plany 
na kolejne miesiące, które przybliżał Miro-
sław Frączek – koordynator UTW.
A czym zajmowali się w ostatnich mie-
siącach seniorzy? To m.in. bogata oferta 
wykładów, których tematyka była zróżni-
cowana i dostosowana do propozycji słu-
chaczy. W 80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej wykład Bielsko-Bialski wrzesień 
1939 r. przygotował znany bielski historyk 
– Jacek Kachel, a podczas inauguracyjnego 
spotkania na uczestników czekała wówczas 
niespodzianka – książki autorstwa wykła-
dowcy oraz pamiątkowe nieśmiertelniki. 
Wśród prelegentów w pierwszym se-
mestrze pojawili się także – dr Stanisław 
Ciupka (Niezwykłe historie krain i miejsc 
legendarnych – wykład odwołujący się do 
mitów i tradycji), Rafał Kaźmierczyk (Jak 
w domu otrzymać mydło? – wykład dot. 
chemii w praktyce), Teresa Dudek-Buja-
rek (Życiorys pędzlem zapisany – wykład 
o jednym z wybitnych artystów polskich 
Julianie Fałacie), Sławomir Łyczko (Dzikie 
zwierzęta też cierpią – wykład dot. ratowa-
nia dzikich zwierząt), Dorota Wiewióra 
(Kuchnia żydowska w kalendarzu świąt 
żydowskich), Franciszek Wawrzuta (Piel-
grzymka górska Wadowice-Rzym – opo-
wieść o 1650 km w 53 dni pieszo z Wado-
wic do Rzymu). Uniwersytet kontynuuje 
spotkania z prof. Janiną Falkowską w ra-
mach Akademii Filmowej. W pierwszym 
semestrze zorganizowano dwie prelekcje 
– Nowe Fale w kinie i ich wpływ na rozwój 
kinematografii na świecie oraz Francuska 

Nowa Fala i Jean-Luc Godard. Mirosław 
Frączek zaprosił natomiast na dwa wykłady 
z cyklu Spotkania z historią i kulturą – Twój 
głos ma znaczenie, czyli jak dawniej i dziś 
wybieramy oraz Gruzja. Kartki z podróży. 
Po drugim z nich słuchacze mogli skoszto-
wać gruzińskich przysmaków – chaczapuri 
oraz tradycyjnej gruzińskiej lemoniady.
Poza wykładami odbywały się zajęcia z tań-
ca towarzyskiego, języka angielskiego oraz 
ćwiczeń rekreacyjnych na pływalni i w sali. 
Zorganizowano również wycieczki tury-
styczno-krajoznawcze. Dwukrotnie grupa 
wybrała się na wycieczkę w góry – m.in. na 
Czantorię oraz Stożek w Beskidzie Śląskim. 
Była okazja do podziwiania wspaniałych 
krajobrazów w kolorach złotej polskiej je-
sieni, zbierania grzybów, a nawet… udział 
w sesji fotograficznej młodej pary. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wy-
cieczka do Gliwic i Katowic. W Gliwicach 
– jednym z najstarszych miast Górnego 
Śląska – grupa zwiedzała najważniejsze 
obiekty starego miasta, palmiarnię oraz hi-

storyczny budynek radiostacji. W Katowi-
cach w Muzeum Śląskim seniorzy uczestni-
czyli w rajdzie po Muzeum, doświadczając 
bliskiego kontaktu ze sztuką. Komplet osób 
wziął udział w wycieczce do Niepoło-
mic i Wieliczki – tu grupa odkryła piękno 
małego miasteczka Niepołomice z jego 
zabytkami, zbiorami Muzeum Zamku 
Królewskiego, legendami i bogatą historią. 
A w Wieliczce czekała wszystkich fascynu-
jącą podróż do „wnętrza ziemi”.
Spotkanie integracyjne było również 
okazją do podsumowania, ogłoszonego 
w ubiegłym roku,  konkursu Gry i zaba-
wy mojego dzieciństwa – opowieści ko-
ziańskich seniorów. Dyplom i nagrody za 
udział otrzymali Tomasz Rychlik i Henryk 
Szaliga.  Dodatkową nagrodę – zdjęcia 
z tatrzańskimi krajobrazami – wręczył ich 
autor Mirosław Frączek. Równocześnie 
słuchacze powierzyli na kolejny rok spra-
wowanie funkcji członka Rady Słuchaczy: 
Teresie Jankowskiej, Annie Szymańskiej 
i Andrzejowi Szymańskiemu.                (mf/red)

Drugi semestr UTW (wykłady w terminie 21 lutego-10 marca):

Prelegent Temat wykładu Data

Prof. Janina Falkowska
Nowa Fala w kinie niemieckim – Werner 

Fassbinder
25 II

Ewa Marek Wzorce myślenia a emocje 3 III

Mirosław Frączek
Słowackie Tatry. Najpiękniejsze szlaki, 

najpiękniejsze miejsca.
10 III

Wycieczki:

Trasa Data

Beskid Śląski
Przełęcz Salmopolska - Biały Krzyż - Grabowa  - Kotarz - Beskid Węgierski - 
Przełęcz Karkoszczonka - Chata Wuja Toma

29 marca

Beskid Żywiecki
Przełęcz Przysłop - Opaczne - Jałowiec - Stryszawa Roztoki 25 kwietnia

Sucha Beskidzka - Zamek Suski, karczma „Rzym”, Kościół Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny, Wadowice - Muzeum Papieskie 16 maja

Beskid Śląski
Przełęcz Salmopolska - Źródło Malinki - Wysznia - Cienków Niżni – Wisła (zjazd 
z Cienkowa do Wisły kolejką linową)

30 maja

Tyniec - opactwo benedyktynów, Czerna - klasztor karmelitów bosych, ruiny 
zamku w Tenczynie 6 czerwca

UTW statystycznie:

Liczba słuchaczy, którzy złożyli deklarację 
członkowską: 113

Lista uczestników wycieczek turystyczno-krajo-
znawczych:
a.  Ustroń-Czantoria-Dzięgielów:  20,
b.  Wisła-Soszów-Stożek-Wisła:  27,
c.  Niepołomice-Wieliczka:  40,
d.  Gliwice-Katowice:   42.

Liczba przeprowadzonych wykładów: 11.
Liczba uczestników zajęć (średnia w okresie 
X – XII 2019):
a.  zajęcia na basenie:   35,
b.  zajęcia na sali gimnastycznej:   40,
c.  taniec:    10,
d.  język angielski:   12.

jedną z górskich wycieczek w pierw-
szym semestrze była wyprawa na 
stożek w Beskidzie Śląskim. foto: arch. UTW

Uniwersytet po semestrze
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21 lutego - 31 marca br.
Data Godzina Wydarzenie Miejsce Dodatkowe informacje

21.02 16.30-19.00 Turniej piłki nożnej rocznika 2010
CSW&UKS Bogas CUP Hala CSW Organizator CSW oraz UKS Kozy

21.02 18.00 Popisy członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Pałac Czeczów Semestralny popis umiejętności opanowania instru-
mentu.

22.02
25.02
29.02
3.03
10.03
14.03

14.15-17.30
16.30-20.00
14.15-17.30
16.30-20.00
16.30-20.00
14.15-17.30

Mecze piłki nożnej w ramach Halowej Ligi 
Skrzatów Hala CSW

www.hls.ligspace.pl
oraz
www.facebook.com/halowaligaskrzatow/

22.02 19.00 Zabawa karnawałowa ZPiT Kozianie Dom Kultury w Kozach Zapisy: 604 144 087.
Bilety: 300 zł/para

25.02,10.03, 
24.03 15.00-18.00 Dzierganie wśród książek czytelnia biblioteki Integracyjne warsztaty robótek ręcznych

25.02
3.03
10.03

15.00-17.00
15.00-17.00
15.00-17.00

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

Gminne Przedszkole 
Publiczne w Kozach/ Orga-
nizator CSW

Lista zamknięta
Zapisy zakończone

25.02 16.30 Nowa Fala w kinie niemieckim 
Werner Fassbinder Pałac Czeczów Akademia prof. Janiny Falkowskiej (wykład UTW).

Wstęp wolny

26.02 16.00-19.00 Turniej piłki nożnej rocznika 2014
CSW&UKS Bogas CUP Hala CSW Organizator CSW oraz UKS Kozy

27.02, 5.03, 
12.03, 19.03 16.00-17.00 Magia kolorów biblioteka – pracownia 

plastyczna Kółko plastyczne dla dzieci

28.02 15.45-17.15 Nosce te ipsum czytelnia biblioteki Kurs jęz. łacińskiego

3.03 16.30 Wzorce myślenia a emocje Pałac Czeczów Wykład UTW Ewy Marek.
Wstęp wolny

7.03 9.00-13.00 Przedwiosenny Bieg na Orientację „Zorientowane 
Kozy 2020” CSW/Gmina Kozy www.csw.kozy.pl

7.03 17.00 Konwent kobiet Dom Kultury w Kozach
RootArt Kozy
https://www.facebook.com/studiorootArt/

10.03 16.30 Słowackie Tatry. Najpiękniejsze szlaki, 
najpiękniejsze miejsca Pałac Czeczów Wykład UTW Mirosław Frączek.

Wstęp wolny

13.03 18.00 Semper Melior Pałac Czeczów Gala wręczenia wyróżnień wójta gminy Kozy Semper 
Melior dla młodzieży do 25 roku życia

14.03 19.00 Księżniczka czardasza Dom Kultury
Operetka w dwóch aktach Teatru Muzycznego 
MOVIMENTO
Wstęp 25. zł (bilety dostępne w biurze Domu Kultury)

17.03 16.30 Relacje interpersonalne – podstawowa potrzeba 
człowieka i najważniejszy obszar ludzkiego życia Pałac Czeczów Wykład UTW, Beata Kapusta-Barabasz.

Wstęp wolny

20.03 8.00-17.00 Słońce, słońce, życie Pałac Czeczów Przesłuchania recytatorów powiatowego konkursu 
recytatorskiego.

21.03 9.00-14.00 Wiosenny przegląd taneczny Dom Kultury Popisy taneczne dzieci i młodzieży zajęć tanecznych 
POPPArt

22.03 17.00 Beskidzka wiosna baletowa Dom Kultury Prezentacja talentów tanecznych
Studio Movement

24.03 16.30 Filozofia a sztuka Pałac Czeczów Wykład UTW, prof. Krzysztof Śleziński.
Wstęp wolny

27.03 18.00 Czechow forever Dom Kultury Spektakl grupy teatralnej z Lipnika z udziałem akto-
rów z Kóz. Wstęp wolny

28.03 18.00 ZPiT Kozianie Dom Kultury Koncert ZPiT Kozianie

31.03 16.30 Filmy Dogma – Lars von Trier Pałac Czeczów Akademia prof. Janiny Falkowskiej (wykład UTW)
Wstęp wolny

każdy czwar-
tek 20.00 Spotkania otwarte grupy 

Anonimowych Alkoholików
Budynek LKS (wejście od 
małego boiska)

Zapraszamy na wysłuchanie osób, które wyszły 
z uzależnienia. Szczegóły – tel. 510-302-430, 801-
033-242, www.aa.org.pl

Zajęcia indywi-
dualne wg potrzeb Multimedialny senior biblioteka kurs obsługi smartfona i komputera

Wg harmonogramu Tajemnice biblioteki biblioteka dla klas I – V szkół podst.
Wg harmonogramu W zaczarowanej krainie książek biblioteka dla klas 0 – III klas podst.
Wg harmonogramu Wycieczka w przeszłość izba historyczna dla przedszkoli i klas 0-3 szkół podst.
Wg harmonogramu Moje zasoby moją szansą biblioteka dla klas VI – VIII szkół podst. i liceum
Wg harmonogramu Soczewka historii Izba historyczna dla klas IV – VIII szkół podst. i liceum

Chór Domu Kultury w Kozach zaprasza panie i panów, dziewczę-
ta i chłopców. Próby odbywają się w czwartki w godz. 18.00-20.00 
w Domu Kultury w Kozach. Więcej o zespole znaleźć można 
w sieci: www.domkultury.kozy.pl/a/chor-domu-kultury/65/ lub 
www.facebook.com/chordomukultury/             (DK)

Dołącz 
do zespołu!
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Ma już w swoim dorobku pierwsze wy-
stawy, udziały w plenerze rzeźbiarskim, 
ale przede wszystkim mnóstwo pieczo-
łowicie wykonanych dzieł z drewna. 
Historia Tomasza Bednarskiego, od 
lat związanego z gminą Kozy, wcale nie 
musiała jednak „zakręcić się” wokół 
dokonań artystycznych...

W latach młodzieńczych pochodzący ze 
Strzelina Tomasz Bednarski przejawiał 
inklinacje do sportu, co miało związek z ro-
dzinnymi tradycjami, w których królował 
tenis stołowy. Sam regularnie grał w piłkę 
nożną i siatkówkę. Stąd też pierwszy wybór 
kierunku studiów, jakim była 
Akademia Wychowania 
Fizycznego we Wrocła-
wiu. – Względy zdro-
wotne, ale też szczerze 
przyznawszy moje 
podejście przesądziły 
o tym, że tych studiów 
nie było mi dane ukoń-
czyć – mówi Tomasz 
Bednarski.
Szybko wiedział, 
w którą stronę podą-
żyć, odziedziczył 
bowiem po mamie 
zainteresowania 
a r t y s t y c z n e . 
Wyjechał toteż 

do Krakowa, gdzie na ówczesnej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej podjął studia na 
kierunku wychowanie plastyczne. – To 
też można powiedzieć od dziecka mnie 
zajmowało, bo dużo rysowałem i malowa-
łem, brałem także udział w konkursach pla-
stycznych, a ta artystyczna dusza gdzieś we 
mnie cały czas tkwiła – opowiada.
Już po studiach życiowe losy skierowały 
pana Tomasza do Kóz. Zamieszkał wpraw-
dzie w pobliskim Lipniku, ale w koziańskim 
gimnazjum podjął pracę jako nauczyciel 
plastyki. Po kilku latach „zarażania” pasją 
swoich uczniów trafił do Urzędu Gminy, 
gdzie m.in. odpowiadał za redagowanie 
„Koziańskich Wiadomości”. Następny 
zawodowy krok to Gminna Biblioteka Pu-
bliczna. Tu obowiązki bibliotekarza łączy 
z grafiką komputerową, prowadzi także 
warsztaty plastyczne, ceramiczne i malar-
skie, głównie dla młodych osób.
Nie można jednak zapomnieć, że nieza-
leżnie od podejmowanej pracy Tomasz 
Bednarski nie zatracił swojej wyjątkowej 
artystycznej wrażliwości. Prowadził przez 
kilka lat pracownię plastyczną, której spe-
cjalnością było malarstwo, rzeźba w drew-
nie i renowacja mebli, co wreszcie przero-
dziło się w typowo hobbystyczne oddanie 
czynności tworzenia rzeźb w drewnie. – 
Do rzeźbienia popchnęła mnie m.in. książ-
ka „Udręka i ekstaza”, będąca opowieścią 
biograficzną o życiu i sztuce Michała Anio-
ła – wspomina nasz rozmówca, dla którego 
niezmiennie bogatym źródłem artystycz-
nych poszukiwań jest literatura.
Jak sam zauważa, jest tak naprawdę samo-
ukiem, bo choć studia pozwoliły na zdo-
bycie niezbędnej wiedzy, to kluczową rolę 
odegrała praktyka. – Rzeźbienie w drew-

nie wymaga olbrzymiej cierpliwości 
i tego staram się uczyć moich 

podopiecznych. W dzisiejszym 
świecie to cecha coraz rzad-
sza, a jednocześnie bardzo 
potrzebna. Poza tym takie 
spędzanie czasu pomaga mi 
się wzmocnić i uodpornić. 
W samym procesie tworze-
nia towarzyszy mi muzyka 
jazzowa, a ona w połącze-
niu z rzeźbieniem to bez 
wątpienia forma arteterapii 

w zmaganiu się z rozmaity-
mi zakrętami życiowymi – 
dodaje artysta.

Końcem grudnia 
ubiegłego roku pan 

Tomasz zaprezentował w Kozach swoje 
prace rzeźbiarskie na wystawie „Meta-
morfozy”. Ciekawym doświadczeniem 
– co sam przyznaje – był udział w plene-
rach rzeźbiarskich w Słowacji i w Górkach 
Wielkich, gdzie poznał nieco inne spoj-
rzenie na zagadnienie rzeźbienia w drew-
nie. Niedawno zamieszkał w bliskości gór 
w Szczyrku, gdzie w pracowni rzeźbiarskiej 
oddaje się swojej pasji. Tu z pieczołowito-
ścią i skrupulatnością tworzy kolejne dzie-
ła. – W każdej pracy artysta wyraża jakąś 
cząstkę siebie i tak też jest ze mną – mówi. 
– Zmiana otoczenia nie jest przypadkowa. 
Ciągle poszukuję innych tematów, obecnie 
takimi przewodnimi jest człowiek i świat 
natury, ale także przewijają się elementy 
sztuki użytkowej. Staram się dbać o to, aby 
z formą współgrał również kolor. Techni-
ki malarskie wiążą się tu z rzeźbiarskimi – 

podkreśla Tomasz Bednarski.
Dodaje, że i w rzeźbieniu nadchodziły 
trudne chwile. – Gdy tylko próbowałem 
jednak to zostawić, robiąc sobie nawet kil-
kumiesięczne przerwy, za każdym razem 
się z moją pasją „przepraszałem” – uśmie-
cha się. Zresztą inaczej być nie może, gdy 
kultywowane są tradycje rodzinne. Młod-
sza córka ukończyła Liceum Plastyczne 
w Bielsku-Białej, starsza pasjonująca się 
winiarstwem jest już po historii sztuki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Obie odzie-
dziczyły natomiast po tacie pasję do podró-
żowania.

(Marcin Nikiel)

Rzeźba przy jazzie
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Wraz z feriami zimowymi 
ruszyły w Domu Kultury wy-
jątkowe zajęcia. Placówka 
zaoferowała dwa turnusy trzy-
dniowej przygody z teatrem 
lalek. Uczestnicy zajęć przygo-
towali własne lalki i stworzyli 
opowieści, przedstawione 
rodzicom ostatniego dnia 
warsztatów. Ponadto w pro-
gram zajęć wpisały się wyjaz-
dy do Teatru Lalek Banialuka 
w Bielsku-Białej – w pierwszym 
tygodniu ferii uczestnicy zo-
baczyli spektakl „Robinson”, 
a w drugim – „Jestem Aki”. Do-
datkową atrakcją dla dzieci była 
podróż pociągiem, niejedno-
krotnie po raz pierwszy w życiu. 

(Sabina Piskorek-Oczko)

Stowarzyszenie „Region Beskidy” przy-
znało Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Kozach dofinansowanie na realizację 
projektu „Kojzkie perełki w malarstwie 
i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego”. 
Wartość złożonego przez nas wniosku 
wynosi 84 189,23 zł, z czego 10% kwoty 
pokryje biblioteka ze środków własnych, 
a 5% budżet Państwa. 

Dofinansowanie w wysokości 85% pocho-
dzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Interreg V-A Pol-
ska-Słowacja 2014-2020. 

Projekt ma uświadomić odbiorcom zna-
czenie sztuki artystycznej tworzonej przez 
grupy społeczne w środowisku wiejskim 
i będzie realizowany przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Obywatelskim Polonus 
z Żyliny, w związku z tym Słowacy będą 
częstymi gośćmi w Kozach. 
W ramach projektu odrestaurowane zo-
staną trzy obrazy i dwie rzeźby znajdujące 
się w Izbie Historycznej biblioteki, nieudo-
stępniane zwiedzającym ze względu na 
znaczny stopień ich zniszczeń. Pochodzą 
one z przełomu XIX i XX wieku i są elemen-
tem sztuki artystycznej, w tym rękodzieła. 
Biblioteka zorganizuje warsztaty snycer-
skie oraz warsztaty ceramiczne, których 
finalnym efektem będą prace wykonane 
przez ich uczestników. Ponadto odbędzie 
się seminarium, podczas którego odbiorcy 
polscy i słowaccy będą mieli okazję poznać 
historię rękodzieła rzemieślniczego i po-
szerzyć wiedzę z zakresu sztuki artystycz-
nej XIX i początków XX wieku. Spotkanie 
uświetni Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”, 
który zaprezentuje lokalny folklor.
Odrestaurowane eksponaty zostaną utrwa-
lone w folderze wraz ze szczegółowym opi-

sem historycznym i konserwatorskim w ję-
zyku polskim i słowackim. Wydawnictwo 
będzie stanowiło też materiał poznawczy 
dla partnera słowackiego.
W oparciu o zebraną wiedzę nt. rękodziel-
nictwa i sztuki artystycznej zostanie opra-
cowana gra terenowa, która ma na celu 
zainteresowanie najmłodszych historią, 
etnografią, tradycją swoich przodków. Na 
jej podstawie powstanie wirtualny spacer 
śladami elementów artystycznych w prze-
strzeni Kóz, który będzie dostępny na stro-

nie internetowej biblioteki. 
Nasz projekt został wysoko oceniony przez 
Komitet ds. mikroprojektów Programu 
Współpracy Transgranicznej i znajduje się 
na II miejscu w klasyfikacji najlepiej przy-
gotowanych wniosków. 
 (gbp)

Ferie i po feriach

foto: arch. DK

Bal karnawałowy 
dla dzieci

Jak co roku Dom Kultury zaprosił wszyst-
kie dzieci na bal karnawało-

wy. Było więc muzycznie, 
aktywnie i kolorowo. 
Pojawiły się bajkowe 
postaci – wróżki, kró-
lewny, zwierzątka, 
motylki i superbo-
haterowie, był nawet 

smok! Były tańce i zaba-
wa z przybyłym specjalnie 

zaproszonym gościem – Minionkiem. (DK)

Dofinansowanie dla biblioteki

„Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego”
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Obraz olejny „Matka Boska 
Częstochowska”, poł. XIX wiek

rzeźba „chrystus ukrzyżowany” z krzyża przy-
drożnego przy ulicy Beskidzkiej, pocz. XiX wieku.



Na dorocznym spotkaniu twórców i ani-
matorów kultury powiatu bielskiego na-
grody trafiły również do reprezentantów 
gminy Kozy.
Doceniono zasługi Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy, 
w szczególności jednego z jego założycie-
li i pierwszego prezesa Czesława Baneta. 
Podkreślono, iż jest inicjatorem i realiza-
torem różnorodnych działań społecznych, 
w tym m.in. Konkursów Szopek Bożonaro-
dzeniowych, Konkursów na Koziańską Pi-
sankę Wielkanocną, Konkursu fotograficz-
nego „Kozy Koziane – zapis subiektywny”. 
– Jego zaangażowanie i społeczna praca 
prowadzą do większego zainteresowania 
lokalna kulturą i tradycją wśród autorów 
prac, które następnie prezentowane są na 
wystawach i wykorzystywane w publika-
cjach – czytamy w uzasadnieniu nagrody.
Gratulacje z rąk starosty Andrzeja Płonki 
i przewodniczącego Rady Powiatu Jana 
Borowskiego odbierała również Aleksan-
dra Stępień, której przyznano Dyplom 
Honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Od wielu lat jest kierowni-
kiem Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu 
Wokalno-Instrumentalnego „Włóczykije”, 
będącego wielokrotnie laureatem ogólno-
polskich i międzynarodowych konkursów 
i festiwali. A nagrody zespół i jego soliści 
odbierali już m.in. od takich autorytetów, 

jak: Danuta Błażejczyk, Elżbieta Zapen-
dowska, Katarzyna Gaertner, Grażyna Ło-
baszewska czy Jacek Cygan. „Włóczykije” 
to blisko 30 członków i dwóch instrumen-
talistów (gitara, instrumenty perkusyjne, 
klawisze, flet poprzeczny). W zespole śpie-
wają dzieci w wieku od 4 do 20 lat.
Podobne wyróżnienie otrzymała Barbara 
Waldek-Szwarc. Podkreślono w ten spo-
sób fakt, iż mieszkanka Kóz od kilku lat 

aktywnie działa na rzecz międzynarodowej 
współpracy powiatu bielskiego z partner-
skim powiatem Rhein-Erft z Niemiec w za-
kresie szeroko pojmowanej kultury.
Zasłużone brawa przypadły również 
Pawłowi Sablikowi. Młody reżyser, dra-
maturg teatralny wchodzący energicznie 
w życie zawodowe swoje pierwsze kon-
takty ze sztuką teatralną miał w naszym 
Domu Kultury. Ma za sobą współprace 

z kilkoma teatrami w Polsce, gdzie zdoby-
wał doświadczenia asystując reżyserom. 
Obecnie pracuje m.in. jako dramaturg przy 
spektaklu „Żyd” w krakowskim Teatrze 
Bagatela. Jego ubiegłoroczna współpraca 
z reżyserem Andrzejem Błażewiczem zo-
stała nagrodzona  w Konkursie na Insce-
nizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej 
„Klasyka Żywa” organizowanym przez 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszew-

skiego za nowatorskie odczytanie „Ślubów 
panieńskich” Aleksandra Fredry (Teatr 
Polski w Poznaniu). Mimo wielu zajęć 
Paweł wciąż współpracuje z DK w Kozach 
– tworzył m.in. inscenizacje w projekcie 
„Polski dwór – kultura podstawą życia spo-
łecznego”, a w ubiegłym roku był autorem 
i reżyserem brawurowego i zaskakującego 
formą spektaklu „Wystawa performatyw-
na” w projekcie „Magiel kultury”.      (mm/red)

Urodzony i stawiający swe pierwsze 
dramaturgiczne kroki w Kozach artysta 
– Paweł Sablik, jest twórcą teatru zaan-
gażowanego. Pisane lub adaptowane 
przez niego teksty, odznaczają się za-
wsze swoistą mocą, szczerością, wnikli-
wością – dążeniem do niewygodnej nie-
raz prawdy, lub co najmniej pytaniem 
o nią. W spektaklu „Śluby Panieńskie”, 
zrealizowanym w Teatrze Polskim 
w Poznaniu, wraz ze współpracujący-
mi z nim twórcami (przede wszystkim 
z Andrzejem Błażewiczem – reżyserem, 
czy Aleksandrą Grabowską – scenograf-
ką), podejmuje się refleksji nad kon-
dycją męskości i jej stereotypizacji we 
współczesnym świecie. Za ten właśnie 
spektakl duet reżysersko-dramaturgicz-

ny został szczególnie doceniony. Naj-
pierw otrzymał nagrodę dodatkową za 
nowatorskie odczytanie tekstu Fredry 
podczas ogólnopolskiego konkursu na 
inscenizację dawnych dzieł literatury 
polskiej „Klasyka żywa”, a następnie  
podczas 10. Koszalińskich Konfrontacji 
Młodych M-Teatr, ogłoszonych przez 
Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszali-
nie, dostał Nagrodę Prezydenta Kosza-
lina (ex equo z innym dziełem), za:[…] 
spektakl, będący połączeniem wnikli-
wej, osobistej i nieoczywistej lektury 
oczywistego tekstu. Gratulacje dla Paw-
ła za każde z osobna wyróżnienie, ale 
przede wszystkim za wartościową i wy-
magającą odwagi postawę. 

(Sabina Piskorek-Oczko)

foto: arch.

Dramaturg na medal
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