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Blisko 60 autorów wzięło udział w tegorocznej odsłonie konkursu na 
świąteczną kartkę wielkanocną promującą gminę Kozy. Zwycięską pra-
cę powielono w druku, rozsyłając następnie wraz z życzeniami. Zgodnie 
z regulaminem każda z osób biorąca udział w zabawie powinna była po-
łączyć symbolikę świąt z elementem związanym z gminą Kozy. I pomy-
słowości żadnemu z uczestników odmówić nie można, zwycięskiej pra-
cy oddać trzeba wyjątkowość przekazu. Wszak znalazły się na niej dwie 
kozy obecne na co dzień w herbie naszej miejscowości, dwujęzyczne ży-
czenia i pisanki w barwach polsko-ukraińskich. Autorem tej propozycji 
była Emilia Kućka. Szczegółowe wyniki znaleźć można w sieci – www.
kozy.pl, nagrodzone prace w poszczególnych kategoriach również obej-
rzeć można na wspomnianej stronie internetowej.

(MS)

Symboliczna kartka

Żarciowozy w maju

foto: arch.

foto: arch.

Trzydniowe, smakowite wydarzenie czeka nas w pierwszy pełny, 
majowy weekend. Od piątku do niedzieli /6-8 maja br./ w parku 
dworskim zaplanowany został znany już w naszej miejscowości 
zlot foodtrucków. Tym razem o zabawnej nazwie – Żarciowo-
zy. Przez trzy dni smakować więc będziemy mogli kuchni z róż-
nych części świata, w tym rzecz jasna najbardziej kojarzących się 
z szybką, objazdową kuchnią – burgerów. Co jeszcze? Polecamy 
wizytę w naszym parku w jeden z trzech wybranych dni i… we-
ryfikację menu.

(RED)

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy Mieszkańcom Gminy Kozy

najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, pogody ducha oraz 
przeżycia miłych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem 
zadumy, refleksji, ale i radości.

Niech płynąca z nich nadzieja i wiara dodają nam siły 
w pokonywaniu codziennych trudności.

Przewodniczący Rady Gminy                                                         Wójt Gminy Kozy
           Miłosz Zelek                                                                              Jacek Kaliński

Wesołych ŚwiątWesołych Świąt
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Dobiegają końca prace związane 
z budową sieci kanalizacji sanitarnej 
w ramach etapu X, a mieszkańcy po-
szczególnych rejonów przyłączają się 
do sieci kanalizacyjnej. To jednak nie 
jedyna korzyść wynikająca z realizacji 
inwestycji. – Wszędzie tam, gdzie sieć 
budowana była wzdłuż ulic, odnowio-
ne zostały nawierzchnie asfaltowe – 
tłumaczy Jacek Kaliński, wójt gminy 
Kozy. Ulice zyskały więc nowe nakład-
ki, co znacząco poprawi komfort ich 
użytkowania, ale też bezpieczeństwo 
pieszych. 
Nowe nawierzchnie położone zostały 

już m.in. na ulicach Rzecznej, Czere-
śniowej, Czystej, Orzechowej, Klono-
wej, Dębowej, Chmielowej, Krzemo-
wej, Sadowej, Agrestowej, Spacerowej, 
Wypoczynkowej, Południowej, Aga-
wy, Złotej, Stromej i Srebrnej. – Nie 
wszędzie sieć budowana była wzdłuż 
ulic. Ale chcąc optymalnie wydatko-
wać środki na odtworzenia nawierzch-
ni podjęliśmy decyzję o odnowieniu 
całych odcinków dróg. Taka sytuacja 
miała miejsce np. w przypadku ulic 
Czystej, Klonowej, Złotej czy Srebrnej 
– dodaje wójt. 

(RED)

W ubiegłym roku na twarzach osób 
obecnych podczas majowych uroczy-
stości pojawiły się maseczki. Po blisko 
3 latach znów będziemy mogli spotkać 
się bez uciążliwego reżimu sanitarnego. 
W ramach obchodów Święta Narodowego 
Trzeciego Maja zaplanowano mszę świętą 
w kościele pw. św. Szymona i Judy Ta-
deusza w Kozach oraz złożenie wiązanek 
kwiatowych pod tablicami pamiątkowymi 
o godz. 14.00. Szczegółowy harmono-
gram znaleźć będzie można w najbliższych 
dniach na stronach internetowych Domu 
Kultury i Gminy Kozy oraz profilach face-
bookowych – Gminy Kozy i Koziańskich 
Wiadomości.      (MS)

W wielkim stylu rywalizację Mistrzostw Świata Super-
Enduro w klasie Junior zwycięsko zakończył Dominik 
Olszowy.
Mieszkaniec gminy Kozy ostatnie starty zaliczył w Niemczech, 
gdzie też udał się z dużymi nadziejami na osiągnięcie życiowego 
sukcesu. Od początku zawodów w Riesie potwierdził, że w ju-
niorskiej klasie nie ma sobie równych. Wygrał łącznie cztery biegi, 
a w pozostałych dwóch zameldował się na 2. miejscu. Efekt? Mi-
strzowski tytuł i przepustka do wyższej kategorii Prestige na kolej-
ny sezon widowiskowego ścigania.
Dominik Olszowy, który wcześniej wygrywał zmagania w Polsce 
i na Węgrzech, jest pierwszym Polakiem z takim tytułem. – Ten 
sezon Mistrzostw Świata SuperEnduro kończę z kompletem 
czterech wygranych Grand Prix i tytułem w klasie Junior. Od sa-
mego początku te mistrzostwa układały się znakomicie i świetnie 
czułem się na nowym motocyklu. Oczywiście nie udałoby się to 
bez wsparcia moich rodziców, przyjaciół i sponsorów, za co bar-
dzo chciałem im podziękować. Dziękuję również kibicom i mam 
nadzieję, że będę mógł dalej liczyć na ich doping – podkreślił ura-
dowany sportowiec, który zapowiedział, że mierzy już w kolejne 
równie wartościowe osiągnięcia.             (MA)

Z Kóz po mistrzostwo świata

foto: Facebook/DominikOlszowy501 

Majowe uroczystości

Drogi po kanalizacji 

foto: MS

foto: MS

Nowa nawierzchnia 
na ulicy Klonowej.
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W związku z tragicznymi wydarzeniami, które nastąpiły po 24 lutego 2022 roku, związanymi z agresją Federacji Rosyjskiej na niepodległą 
Ukrainę, wyrażamy głęboki żal i zaniepokojenie, że kiedy po gorzkich doświadczeniach XX wieku udało się zbudować system praw człowie-
ka, dochodzi do aktów tak barbarzyńskiego zdziczenia, które dotykają ludności cywilnej Ukrainy, w tym dzieci i kobiet. W poczuciu ludzkiej 
przyzwoitości wyrażamy solidarność z pokrzywdzonymi i apelujemy o jak najszybsze zakończenie konfliktu na zasadach poszanowania praw 
narodów oraz o wszelką pomoc dla pokrzywdzonych.
W symboliczny sposób – minutą ciszy, pragniemy również uczcić pamięć tych, którzy stracili życie w tej wojnie. Chcemy również podziękować 
wszystkim niosącym pomoc. Dziękujemy mieszkańcom naszej gminy, którzy udzielają pomocy uchodźcom – czy poprzez oferowanie miejsca 
zamieszkania, czy angażowanie się w różnorodne akcje wsparcia. Dziękujemy wolontariuszom, liderom stowarzyszeń, parafiom, pracownikom 
urzędu oraz jednostek gminnych – nie sposób wymienić tutaj wszystkich z imienia i nazwiska. DZIĘKUJEMY mieszkańcom gminy Kozy za zaan-
gażowanie. Pomoc dla Ukrainy to nasza wspólna sprawa.        

 Radni Gminy Kozy podczas XXXIX sesji Rady Gminy

Pomoc obywatelom Ukrainy
Akcje wsparcia
Od 7 marca w budynku przy ul. Przeczni 3 funkcjonuje w godzinach 
9.00-13.00 świetlica, z której korzystać mogą uchodźcy z Ukrainy. 
Takie miejsce spotkań zapewniła gmina Kozy przy współpracy 
z Centrum Sportowo-Widowiskowym. W pomoc zaangażowała się 
firma Beskid Media, która bezpłatnie udostępniła Internet oraz te-
lewizję, dzięki czemu korzystający goście mają ułatwiony dostęp do 
kontaktu z bliskimi, a dzieci mogą spędzić wolny czas oglądając bajki 
także w języku ojczystym (więcej w artykule na stronie 5).
Przy współpracy z Domem Kultury oraz Ochotniczą Strażą Pożar-
ną zorganizowane zostały zbiórki potrzebnych rzeczy i produktów 
żywnościowych – zarówno dla uchodźców z Ukrainy, będących 
mieszkańcami naszej gminy, jak również dla Ukraińców pozosta-
łych w kraju. W czwartek 3 marca pod platanem przed Pałacem 
Czeczów mieszkańcy Kóz wykonali wielkie niebiesko-żółte serce 
#solidarnizUkrainą. To symbol jedności i chęci niesienia pomocy 
naszym wschodnim sąsiadom.

Darmowe wsparcie medyczne
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LEKARZ TWO-

JEJ RODZINY” s.c., ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy, tel. 33-817-
42-12, 33 819-00-30

• Centrum Medyczne MED-KOZ & MEDIKO Dąbrowski, 
Lekarska Spółka Partnerska, ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy, tel. 
33-444-69-50, 696-623-987

Więcej informacji
Przypominamy, że działa strona 
rządowa, za pośrednictwem któ-
rej można uzyskać wiele istotnych 
informacji na temat pomocy Oby-
watelom Ukrainy – 
www.pomagamukrainie.gov.pl

W 72 gospodar-
stwach domowych 
w gminie Kozy 
przebywa około 280 
obywateli Ukrainy.

Nauka języka polskiego
Od 16 marca ruszyła nauka języka polskiego dla dzieci 
i młodzieży z Ukrainy. Prowadzona jest w Domu Kultury 
w Kozach w sali nr 11 w dwóch grupach wiekowych:
• 7-10 lat – w godz. od 8.30 do 10.30
• 11-14 lat – w godz. od 11.00 do 13.00

Nadawanie numeru PESEL
Od 16 marca w Urzędzie Gminy możliwa jest rejestracja 
wniosków o nadanie numeru PESEL (pok. nr 3, w tygo-
dniu w godz. 8.00-12.00). W tym celu należy:
• mieć przy sobie zdjęcie biometryczne w wersji papiero-

wej (bezpłatnie do wykonania w zakładzie fotograficz-
nym w Kozach, przy ul. Kościelnej 14) 

• zarezerwować kolejkę lub telefonicznie umówić się 
(33-829-86-65) na konkretną godzinę

• wypełnić papierowy formularz alfabetem łacińskim, na 
który zostanie naklejone zdjęcie

300 zł na osobę
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na 
osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na 
pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny 
osobistej oraz opłaty mieszkaniowe przysługuje obywatelom 
Ukrainy, którzy:
• wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w okresie od 24 lutego 2022 r.
• zostali wpisani do rejestru PESEL
• deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej
Wypełnione wnioski o wypłatę można składać:
• w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach przy ul. 

Szkolnej 1 (I piętro, pok. nr 4 i 5 w godz. 8.00-10.00 od ponie-
działku do piątku oraz w godz. 15.00-17.00 w czwartek

• pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy

• za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePU-
AP - /gopskozy/SkrytkaESP (wypełniony wniosek należy 
załączyć do wiadomości)

Świadczenie dla mieszkańców przyjmujących Ukraińców
Od 21 marca Urząd Gminy rozpoczął przyjmowanie wniosków 
o przyznanie świadczenia pieniężnego w zamian za udzieloną 
pomoc i schronienie dla uchodźców:
• wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie
• świadczenie przysługuje za udzielenie schronienia obywate-

lom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r.
• świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za 

okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywie-
nia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest 
wypłacane za miniony okres udzielonej pomocy

• wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego 
złożenia

• gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia 
od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia

• świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania 
i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we 
wniosku podano nieprawdę

• wniosek można składać osobiście w Urzędzie Gminy w godzinach 
pracy Urzędu od poniedziałku do piątku bądź poprzez ePuap
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Wsparcie tak bardzo potrzebne
Początkowo czuli się zagubieni, 
a wojna, która zmusiła ich do uciecz-
ki z Ukrainy, wywoływała zrozumiały 
niepokój. Ale w miarę upływu czasu, 
także przy bardzo znaczącym wspar-
ciu społeczności gminy Kozy, zdołali 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Uchodźcy z Ukrainy, głównie matki z dzieć-
mi, już kilka dni po rozpoczęciu wojny w ich 

ojczyźnie trafili także do Kóz. Bardzo szyb-
ko uzyskali tu pomoc. Nie zabrakło bowiem 
mieszkańców z dobrymi sercami, którzy 
w bezinteresownym geście zdecydowali się 
przyjąć przyjaciół zza wschodniej granicy 
pod swój dach. Przez samorząd, również 
przy istotnym udziale kozian, podjęte zo-
stały natomiast zorganizowane działania, 
by liczną ukraińską społeczność wesprzeć 
w trudnej życiowej sytuacji.
Był poniedziałek 7 marca, gdy w godzi-
nach porannych ruszyły pierwsze zajęcia 
przeznaczone dla Ukraińców w świetlicy 
budynku LKS Orzeł. Wcześniej miejsce to 
zostało odpowiednio przygotowane. Za-
kupiono urządzenia do kuchni, w niezbęd-
ny sprzęt wyposażono salę, gdzie przede 
wszystkim zadbano o możliwie przyjazne 
i komfortowe warunki dla dzieci.
– Początki nie były łatwe. Dało się od-
czuć, że konieczność ucieczki ze 
swoich domów wywarła na naszych 
gościach wielki wpływ. Byli zagubie-
ni i nie wiedzieli, jak w tej całej sytu-
acji się odnaleźć – mówi Olga Hon-
kisz, mieszkanka gminy Kozy, która 
bardzo zaangażowała się w pomoc. 
Doskonale rozumiała ich potrzeby. 
Sama pochodzi z okolic Lwowa, a do 
Kóz trafiła już na stałe przed 18 laty. 
Dzięki temu bez żadnych trudności 
mogła porozumiewać się ze swoimi 
rodakami w języku ukraińskim. – Spo-
tkała ich krzywda i zostali narażeni na 
ogromny stres. Niektóre panie chciały 
się wypłakać, inne potrzebowały zwy-

czajnie przytulenia, a jeszcze inne rozmo-
wy – opowiada pani Olga.
Od wspomnianego pierwszego marco-
wego poniedziałku zajęcia w świetlicy 
w Kozach odbywają się każdego dnia, za 
wyjątkiem weekendów, w godzinach od 
9 do 13. Dzieci bawią się ze swoimi ró-
wieśnikami, korzystają z gier planszowych 
czy stołu do piłkarzyków. Oglądają także 

bajki, coraz częściej w języku polskim, aby 
mogły się z nim oswoić. Nie wiadomo dziś 
zupełnie, jak długo pozostaną poza swoją 
ojczyzną. Również dlatego języka uczą się 
ich mamy. – Różnice językowe, zwłaszcza 
w przypadku osób, które zamieszkiwały 
tereny wschodniej Ukrainy, są duże, co 
jakąkolwiek komunikację bardzo kompli-
kuje. Zachęcamy panie do tego, aby czytały 
sobie na głos. Sama wiem z własnego do-
świadczenia, że w ten sposób język polski 
łatwiej opanować – wyjaśnia opiekunka.
W Kozach uchodźcy z Ukrainy czują się 
dobrze. Jeszcze w marcu odbył się z ich 
aktywnym udziałem jarmark. Były sma-
kołyki i potrawy przygotowane według 
ukraińskich przepisów, nie zabrakło także 
oryginalnych produktów wykonanych 
przez panie z Ukrainy. Wszystko zakupio-
ne przez kozian rozeszło się w nieco ponad 

godzinę. – To najlepiej świadczy, jak nasza 
koziańska społeczność potrafi i chce po-
magać. Nasi goście bardzo to doceniają, 
są wdzięczni, że napotkali tu na taką życz-
liwość i otwartość – nadmienia pani Olga. 
Wspomina zarazem o innych przejawach 
troski o los uchodźców. Mieszkańcy pieką 
ciasta i zapewniają posiłek na czas zajęć 
świetlicowych, a z zapałem i zaangażowa-

niem pomagają na co dzień wolontariusze.
Wzruszającym wyrazem wsparcia była bez 
wątpienia inicjatywa Fundacji „Kids for 
Peace”, która systematycznie wzmacnia 
rolę młodzieży poprzez angażowanie jej 
w projekty pozwalające na nawiązywanie 
kontaktów z rówieśnikami z całego świata. 
W ramach specjalnej kampanii dzieci głów-
nie ze Stanów Zjednoczonych przesłały za 
pośrednictwem filmowych nagrań słowa 
miłości i zrozumienia do oglądających ich 
ukraińskich uczestników zajęć w wypełnio-
nej po brzegi świetlicy. Dzieci z Placówki 
Wsparcia Dziennego w Kozach przygo-
towały z kolei na tą okoliczność kolorowe 
koperty z serduszkami, które przekazały 
swoim ukraińskim kolegom i koleżankom.
Pani Olga Honkisz zauważa, że ze swoimi 
rodakami przebywającymi aktualnie w Ko-
zach jest w stałym kontakcie także poza za-

jęciami. Potrzeby są duże, pomaga im 
choćby w załatwianiu różnego rodza-
ju formalności i zaaklimatyzowaniu 
się w miejscu – jak przyznają z nadzie-
ją – jednak tymczasowego pobytu. – 
Dla pań, które do nas trafiły najważ-
niejsze jest bezpieczeństwo ich dzieci. 
Podkreślają, że tak naprawdę to skło-
niło je do ucieczki ze swojego kraju. 
Liczą też, że będą mogły w niedalekiej 
przyszłości powrócić do domu. Na ra-
zie staramy się przekazywać im dobrą 
energię i odciągnąć na ile to możliwe 
od nieprzyjemnych przeżyć związa-
nych z wojną – dodaje Olga Honkisz. 
               (Marcin Nikiel)

foto: arch. 
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Koszykarskie finały
Zespoły dziewczyn i chłopców Li-
ceum Ogólnokształcącego im. K.K. 
Baczyńskiego w Kozach rywalizowały 
o miano najlepszych drużyn powiatu 
bielskiego w koszykówce.
Igrzyska dzieci i młodzieży szkół średnich 
powiatu bielskiego, organizowane przez 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 
w Bielsku-Białej, okazały się udane dla 
podopiecznych koziańskiego liceum. Za-
równo dziewczyny, jak i chłopcy osiągnęli 
poziom finałów rozgrywek w koszykówce, 
w których to w hali Centrum Sportowo-
-Widowiskowego w Kozach lepsze okazały 
się drużyny Zespołu Szkół Technicznych 
i Licealnych z Czechowic-Dziedzic.

Skład drużyny dziewczyn LO w Kozach: 
Patrycja Kućka, Wiktoria Koterbicka, Ju-
lia Nycz, Angelika Pasymowska, Joanna 
Baścik, Kamila Kowalska, Wiktoria Kier-
piec, Adrianna Rudy, Nina Hassny, Natalia 
Januszyk, Dominika Rachwał, Antonina 
Pękala.
Skład drużyny chłopców LO w Kozach: 
Michał Presz, Mikołaj Ogórek, Gabriel 
Drabek, Szymon Sadlik, Norbert Sabat, 
Gracjan Pałosz, Michał Grygierczyk, 
Krzysztof Soj, Szymon Kołek, Remigiusz 
Ciołek, Michał Handzlik, Kamil Sołczykie-
wicz, Tomasz Mirocha.

(RED)

Przed 29 laty samorząd gminny w Kozach zadecydował o powsta-
niu Liceum Ogólnokształcącego. Po to, by młodzież miejscowa, ale 
i z nieco dalszych okolic mogła tu uzyskać wykształcenie średnie oraz 
przystąpić do matury, która dawała nie tylko prestiż oraz przepustkę 
na studia wyższe.
Środowisko kulturalno-oświatowe sprzyjało temu ambitnemu planowi. 
W Kozach działało kino, prężnie Dom Kultury, Biblioteka Gminna, Izba Hi-
storyczna, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, sporo wnosiła Straż Pożarna, działa-
cze sportowi, ludzie skupieni wokół parafii.
Tymczasem dyrektor Anna Kielaszek zgromadziła młodych nauczycieli z uni-
wersyteckim wykształceniem (wymaganym wtedy tylko w średniej szkole), 
a przede wszystkim także z charakterem. Samorząd zadbał o „pomoce na-
ukowe”. Rozpoczęto budowę hali sportowej. 70 uczniów pierwszego rocz-
nika wytyczyło szlak. W maju 1997 r. w Domu Katechetycznym zaczęło się 
od egzaminu pisemnego z języka polskiego... I przez 25 lat tak, jak zmieniał 
się system egzaminacyjny, tak i kadra nauczycielska rozwijała się i podążała za 
zmianami, by kolejne roczniki uczniów – a to już ponad 2 tys. absolwentów – 
zdobywały średnie wykształcenie, potwierdzone egzaminem maturalnym. To 
otwarta droga do tak wielu możliwości w dzisiejszym świecie, gdy trzeba być 
elastycznym, otwartym na zmiany, uczącym się reagowania na rzeczywistość. 
Koziańskie Liceum to także środowisko wychowania, rozwoju talentów, 
przygotowania do odbioru kultury, poszerzania świadomości obywatelskiej.
Zapraszamy tegorocznych ósmoklasistów, młodzież miejscową i z „szerokiej 
okolicy”, do wybrania drogi do dorosłości: LICEUM-MATURA-MOŻLI-
WOŚCI – tu w Kozach, w mającym swój klimat „Baczyńskim”. 

(AN/R)

Szybko i przyjemnie mijają kolejne 
dni dla przedszkolaków w Kozach. 
W marcu była okazja do spędzenia 
czasu również na świeżym powietrzu.
Dokładnie 21 marca dzieci powitały wio-
snę. Najbardziej oczekiwanym momen-
tem dnia było tradycyjne pożegnanie zimy 
w parku. Dzieci z tej okazji przygotowały 
wiosenne gaiki i marzanny, z którymi w ra-
dosnym wiosennym korowodzie przespa-

cerowały się po okolicy. Wyraziły w ten 
sposób swoje zadowolenie z nadejścia no-
wej pory roku.
W salach powstały piękne, zielone kąciki 
założone przez dzieci. Samodzielnie siały 
one zboże, rzeżuchę, sadziły fasolę, cebul-
kę, pietruszkę oraz kwiaty. Z ogromnym 
zaangażowaniem wykonywały wszystkie 
prace, obiecały także pielęgnować tak 
utworzone zielone ogródki.

Po raz kolejny do przedszkola zawitał te-
atrzyk „Skrzat” z przedstawieniem muzycz-
nym „Nowe przygody Koziołka Matołka”. 
Wesołe piosenki i wierszyki wywołały 
uśmiech na twarzach dzieci.
A rychłe nadejście Świąt Wielkanocnych 
wykorzystane zostało w wielu grupach na 
przeprowadzenie tematycznych warszta-
tów plastycznych. 

(R)

foto: CSW Kozy

Matura od 25 lat

Przywitali wiosnę
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Jeszcze w czasie ferii zimowych prowadzono prace remontowe w Szkole Podsta-
wowej nr 1. Tym razem ekipa budowlana kompleksowo zajęła się łazienką dla 
dziewcząt zlokalizowaną na pierwszym piętrze szkolnego budynku. W ramach prac 
wymienioną całą glazurę, zamontowano nowoczesne i większe niż do tej pory ka-
biny, wymieniono łazienkową armaturę. Pomieszczenie zyskało więc nie tylko na 
aspekcie wizualnym, istotnie poprawiona została także wygoda.               (SP1)

Tytułowe określenie odnosi się do wypra-
wy uczniów SP 2 na XVI Rajd na Orienta-
cję w Babicach k. Oświęcimia. Nieopodal 
ruin zamku Lipowiec, przy pięknej sło-
necznej pogodzie, uczniowie brali udział 
w sportowej zabawie.
Na ciekawym, pagórkowatym terenie 
w bukowym lesie rywalizowało aż 700 
zawodników, w tym tylko 10 drużyn 
z „Dwójki”. Ale uczniowie z Kóz radzili 
sobie na tyle skutecznie, że zdobyte punk-
ty przez poszczególne ekipy pozwoliły na 
wygraną w klasyfikacji 
drużynowej! Zespół „Ka-
mienios” zdobył aż 19 na 
20 możliwych punktów 
(inne od 12 do 17), jed-
na grupa w zamieszaniu 
„rozbiła się”, inna „wpa-
dła” na metę w ostatnich 
sekundach wyznaczone-
go czasu. Nie zabrakło 
przygód i niespodzianek. 
– Buty zmieniały kolor 

na brunatny, bluza przegrała spotkanie 
z gałęzią – uśmiechają się uczestnicy.
Było więc mnóstwo śmiechu, pozytyw-
nych emocji, okazja do integracji i wspo-
mniany, drużynowy triumf dla SK PTT 
Halniaki. – Jestem dumna z występu na-
szych zawodników – podsumowała Anna 
Kózka-Filarska, opiekun grupy.  
Impreza zorganizowana została przez Odział 
PTT w Chrzanowie. Uczniowie otrzymali 
wsparcie finansowe od Gminnego Koordy-
natora Sportu w Kozach.                             (SP2/RED)

Plecaki dla 
nowych kolegów

Tocząca się za naszą wschodnią granicą 
wojna to temat często pojawiający się 
w pytaniach uczniów. Dzieci obserwują, 
słuchają i widzą, jak wiele osób angażu-
je się w pomoc dla społeczności ukraiń-
skiej. A co warte podkreślenia, również 
oni sami zaangażowali się we wsparcie 
dla rówieśników, którzy dołączyli do 
szkolnej społeczności. Każda z klas SP2 
zorganizowała zbiórkę pieniężną na za-
kup plecaków wraz z wyposażeniem dla 
swoich nowych kolegów i koleżanek. 
Te, przekazali następnie im uczniowie 
klas pierwszych. – Mamy nadzieję, że 
przybyli uczniowie znajdą wśród nas 
nowych przyjaciół i z zapałem będą po-
głębiać swoją wiedzę – uśmiechają się 
przedstawiciele Dwójki.

(SP2/RED)

Gazetki na korytarzach, klasowe warsztaty, 
kolorowe skarpetki na drzwiach i szkolnych 
tablicach, skarpetkowe pacynki i różnoko-
lorowe skarpetki na stopach – to w skrócie 
obchody Światowego Dnia Zespołu Do-
wna – czyli tytułowego dnia, w SP1. 
Po raz kolejny dzieci dołączyły do ob-
chodów World Down Syndrome Day, 
odbywającego się corocznie 21 marca 
z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia 

Zespołu Downa, pod patronatem Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych. To nie-
przypadkowa data, wszak wada genetyczna 
powodująca zespół Downa związana jest 
z występowaniem w 21. parze trzeciego 
chromosomu. 
Wspomniane kolorowe, nie do pary skar-
petki to symbol obchodów z powodu 
kształtu chromosomu. Ich różnorodność 
i kolorystyka są więc symbolem tolerancji 

i potwierdzeniem, że każda osoba może 
w pełni cieszyć się życiem. 
W ramach wydarzenia uczennice Klaudia 
i Weronika przygotowały plakaty dotyczą-
ce ich pasji i zainteresowań, a ich koleżanki 
i koledzy mogli wrzucić do pudełek laurki 
i rysunki dla nich. To już kolejna odsłona 
akcji uświadamiającej najmłodszych w za-
kresie zespołu Downa. 

(SP1)

Łazienka po remoncie

foto: arch. SP1

Mapa, kompas i… w las

Dzień Kolorowej Skarpetki
foto: arch. SP2foto: arch. SP2
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KWIECIEŃ 2022 GMINA

Od stycznia rozpoczęto nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach części 3. Pro-
gramu priorytetowego ,,Czyste powietrze” 
dla beneficjentów uprawnionych do naj-
wyższego poziomu dofinansowania, któ-
rych przeciętny miesięczny dochód na oso-
bę w gospodarstwie domowym nie może 
przekraczać 900 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym lub 1260 zł w gospo-
darstwie jednoosobowym. 
W przypadku, gdy wnioskodawca ma usta-
lone prawo do otrzymywania zasiłku stałe-
go, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego 
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie 
musi dostarczać zaświadczenia o docho-
dach, wystarczy zaświadczenie wydane na 
jego wniosek przez wójta, burmistrza, pre-
zydenta miasta, potwierdzające ustalone 
prawo do ww. zasiłku, zawierające dodat-
kowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na 
który został przyznany. Zasiłek musi przy-
sługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia 
oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku 

o dofinansowanie.
Więcej informacji o programie ,,Czyste po-
wietrze” można uzyskać w Punkcie Kon-
sultacyjno-Informacyjnym w Urzędzie 
Gminy Kozy, w pokoju nr 15 oraz pod nu-
merem telefonu 510 270 987, wyłącznie 
w godzinach pracy Punktu.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
czynny jest w dniach:
Poniedziałek     7.30 - 11.30
Wtorek   15.30 - 17.00
Środa    11.00 - 15.30

Szczegóły dot. programu Czyste Powie-
trze, zasady otrzymania dofinansowania, 
rodzaje wspieranych inwestycji, ale też 
wskazówki jak dbać o środowisko, zdrowie 
i domowy budżet znajdziemy również na 
stronie internetowej Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach - www.wfosigw.
katowice.pl.

(UG)

3-letnia kadencja
W marcu odbyła się ostatnia se-
sja I kadencji Młodzieżowej Rady 
Gminy działającej na rzecz koziań-
skiej społeczności w latach 2019-
2022.
Podczas obrad przedstawiono końco-
we sprawozdanie z działalności doty-
czące m.in. szeregu działań społecz-
no-ekologicznych, promocyjnych czy 
innych wspierających Gminę Kozy. 
Co warte podkreślenia, wśród radnych 
znalazły się dwie osoby wyróżnione 
w tegorocznej edycji Semper Melior. 
To potwierdzenie ich zaangażowania 
w lokalnym środowisku, konsekwen-
cji działań, ale też pokonywania ba-
rier i ograniczeń, by tworzyć wzorce 
dla radnych MRG kolejnych kadencji. 
Ostatnie spotkanie było okazją rów-
nież do podziękowań za wspólną pracę 
radnych i opiekunów. Byli nimi Miłosz 
Zelek – reprezentujący Radę Gminy 
Kozy oraz Marcin Lasek – reprezentu-
jący Urząd Gminy Kozy. 

(RED)

22 marca 2022 r. odbyła się XXXIX sesja Rady 
Gminy Kozy, na której podjęto następujące 
uchwały:
1) Nr XXXIX/275/22 w sprawie ustalenia 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej 
Gminy Kozy;

2) Nr XXXIX/276/22 w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii dla Gminy Kozy na 
lata 2022-2026;

3) Nr XXXIX/277/22 w sprawie rozpatrze-
nia petycji z dnia 10 stycznia 2022 r.;

4) Nr XXXIX/278/22 w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad bezdomnymi zwie-
rzętami na terenie gminy Kozy w roku 
2022;

5) Nr XXXIX/279/22 w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w dzierżawę części nie-
ruchomości oznaczonej, jako działka nr 
1655/2 obręb ewidencyjny 0001 Kozy, 
stanowiącej własność Gminy Kozy, na 
czas nieoznaczony w trybie bezprzetargo-
wym;

6) Nr XXXIX/280/22 w sprawie Regulami-
nu targowiska w Kozach;

7) Nr XXXIX/281/22 w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, stawek opłat za 
pojemnik o określonej pojemności oraz 
zwolnienia z części opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynka-
mi mieszkalnymi jednorodzinnymi, poło-
żonych na terenie gminy Kozy;

8) Nr XXXIX/282/22 w sprawie ustalenia 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi za rok od 
domku letniskowego na nieruchomość 
albo od innej nieruchomości wykorzysty-
wanej na cele rekreacyjno-wypoczynko-
we;

9) Nr XXXIX/283/22 zmieniająca Uchwałę 
Nr XIX/173/20 Rady Gminy Kozy z dnia 
10 listopada 2020 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości 
oraz warunków i trybu składania deklaracji 
za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej;  

10) Nr XXXIX/284/22 zmieniająca Uchwałę 
Nr X/83/19 Rady Gminy Kozy z dnia 29 
października 2019 r. w sprawie Wielolet-
niego Programu Gospodarowania Miesz-
kaniowym Zasobem Gminy Kozy na lata 
2019-2024;

11) Nr XXXIX/285/22 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXVI/260/21 Rady Gmi-
ny Kozy z dnia 21 grudnia 2021 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kozy na lata 2022-2035;

12) Nr XXXIX/286/22 w sprawie Uchwały 

Nr XXXVI/261/21 Rady Gminy Kozy 
z dnia 21 grudnia 2021 roku. Uchwała Bu-
dżetowa na 2022 rok Gminy Kozy;

13) Nr XXXIX/287/22 w sprawie upoważ-
nienia Wójta Gminy Kozy do dokony-
wania zmian w uchwale budżetowej oraz 
wieloletniej prognozie finansowej w celu 
realizacji zadań związanych z pomocą oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa;

14) Nr XXXIX/288/22 w sprawie utworzenia 
innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydak-
tycznych wychowawczych i opiekuńczych 
podporządkowanych organizacyjnie 
Gminnemu Przedszkolu Publicznemu 
w Kozach.

Podczas XXXIX sesji Rada Gminy Kozy zapo-
znała się z informacją na temat stanu ochrony 
przeciwpożarowej w gminie przygotowaną 
przez Komendanta OSP w Kozach Rafała 
Gacka, a także ze sprawozdaniem z wysoko-
ści średnich wynagrodzeń nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego oraz sprawozdaniem 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Kozy. 
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy oraz materiały będące przedmiotem 
obrad dostępne są na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozy 
www.bip.kozy.pl.                       (BRG) 

Relacja z XXXIX sesji Rady Gminy Kozy

Czyste Powietrze
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KWIECIEŃ 2022 BIEG

Międzynarodowe Biegi na Orientację to wydarzenie, które w ostatnich latach 
wpisało się na stałe w kalendarz wydarzeń w naszej miejscowości . Sportowa ry-
walizacja i dobra zabawa? W przypadku biegów na orientację taki mariaż wydaje 
się być oczywistym. Potwierdzeniem niech będzie fakt, że tegoroczna odsłona 
przyciągnęła na start rekordową liczbę 264 uczestników!
Co warte podkreślenia, tym razem zmagania w ramach wydarzenia Zorientowane Kozy od-
były się na leśnych ścieżkach w Kamieniołomie. To zmiana w stosunku do lat poprzednich, 
gdy uczestnicy rywalizowali na trasach przygotowanych w centrum naszej miejscowości. 
Nowa lokalizacja, bliskie otoczenie przyrody i wiosenna aura sprawiły, że na twarzach uczest-
ników z daleka dostrzegalny był uśmiech. Trasy przygotowano według międzynarodowych 
standardów biegów na orientację uwzględniając wszystkie punkty odniesienia w terenie dla 
zawodników – przeszkody, obiekty, drzewa, krzewy, ukształtowanie terenu. 
Organizator – Centrum Sportowo-Widowiskowe – zadbał o poczęstunek dla uczestni-
ków, a każdy ze zwycięzców dzięki wsparciu sponsorów mógł cieszyć się z indywidual-
nych nagród. Nie zabrakło rzecz jasna medali, pucharów i dyplomów, dla wszystkich dzie-
ci przygotowano słodki poczęstunek i pamiątkowy medal. 
W poszczególnych kategoriach triumfowali Kinga Pogoda, Michal Bjolek, Sylva Vričanová, 
Dawid Marszałek, Julia Rychłowska, Grzegorz Orłowski oraz Ignacy Orłowski, Ewa Stryczek 
oraz Tomasz Stryczek. Szczegółowe rezultaty znaleźć można w sieci – www.csw.kozy.pl.

(MS)

Rekordowe bieganie
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foto: arch. CSW



12 Koziańskie Wiadomości
KWIECIEŃ 2022 SPORT

Na memoriałowym podium
Zorganizowany wspólnie przez UKS 
Kozy i Centrum Sportowo-Widowisko-
we Memoriał im. Grzegorza Szypuły 
w jego 14. edycji przeszedł do historii.
Zgodnie z tradycją podtrzymywaną od lat 
turniej poświęcony został pamięci byłego 
wiceprezesa oraz kierownika UKS Kozy. 
I choć nie tylko część sportowa wydarzenia 
była tego dnia ważna, to na odnotowanie 
zasługuje bardzo dobra postawa dwóch 
drużyn UKS. „Jedynka” zameldowała się 
na memoriałowym podium, ustępując 
tylko młodym piłkarzom Akademii Pił-
karskiej ZONe Football i LKS-u Czaniec. 
Z kolei dzielnie walcząca „dwójka” zdoła-
ła urwać punkty swoim kolegom z klubu, 
a remis 0:0 dopomógł w zapewnieniu so-
bie 4. lokaty w turnieju.
Indywidualnie wspomnieć wypada 

o nagrodzie dla Maksymiliana Misiarza, 
wybranego najlepszym bramkarzem, oraz 
skuteczności Borysa Jagosza, który 7-krot-
nie pokonywał golkiperów rywali. Do-
dać należy, że w hali CSW rywalizowały 
również początkiem marca zespoły LKS 

Orzeł Kozy i Sadi Soccer School. Atrakcją 
były m.in. pamiątkowe medale dla zawod-
ników, nowe koszulki meczowe dla pod-
opiecznych UKS oraz efektowny pokaz 
umiejętności wicemistrza świata w grze 
ulicznej 3x3 – Mario Muchola.                (RED)

Sala Domu Kultury w Kozach wypeł-
niła się w weekend 19-20 marca miło-
śnikami szachowych potyczek, którzy 
zawitali na pierwszy w roku 2022 tur-
niej z cyklu „Szachy z Orłem” o Pu-
char Wójta Gminy Kozy.
W grupie zawodników rywalizujących tyl-
ko w sobotę ze znakomitej strony zapre-
zentowali się reprezentanci LKS Orzeł. 
Kacper Paluszkiewicz okazał się zdecydo-
wanie najlepszy, a na podium załapali się 
inni podopieczni miejscowego klubu – Mi-
chał Chmara i Sabina Kotyla.

Dwudniową część zawodów szachowych 
zdominował Przemysław Schimke z Kęt, 
który wyprzedził w końcowej klasyfikacji 
Kazimierza Drabinioka z Jastrzębia-Zdro-
ju i Daniela Świątnickiego z Bielska-Białej. 
Do czołowej „10” z grona kozian przedo-
stali się Maciej Targosz (6. miejsce) i Ma-
teusz Franczak (8. miejsce).
Łącznie cykl „Szachy z Orłem”, objęty pa-
tronatem wójta Jacka Kalińskiego, zgro-
madził na otwarcie tegorocznych zmagań 
liczne grono 65 szachistów. 

(M)

foto: UKS Kozy

Kibicują 
reprezentacji

Liczna grupa podopiecznych UKS Kozy 
wraz z rodzicami wcieliła się w rolę kibi-
ców podczas rozegranego w Bielsku-Białej 
meczu towarzyskiego piłkarskich repre-
zentacji Polski i Anglii do lat 20. Było nas 
widać! – oznajmił klub z Kóz w mediach 
społecznościowych, co trudno uznać za 
stwierdzenie na wyrost, wszak flaga UKS 
zaistniała nawet podczas... telewizyjnej 
transmisji z meczu. Wsparcie aż 181-oso-
bowego grona fanów związanych z koziań-
skim klubem, a warto odnotować, że dla 
tych najmłodszych była to pierwsza w ży-
ciu wizyta na tak dużym stadionie, okazało 
się znaczące. Biało-czerwoni po ciekawym 
widowisku w świetnej atmosferze odnieśli 
wartościowe zwycięstwo 2:0.

(M)
foto: UKS Kozy

Szachy z Orłem

foto: arch.
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Zawodnik, następnie trener i wychowawca 
kolejnych pokoleń koziańskich zawodni-
ków. Zawsze uśmiechnięty, spokojny i roz-
mowny. Niemal przez całe życie związany 
z Ludowym Klubem Sportowym Orzeł 
w Kozach, a także Uczniowskim Klubem 
Sportowym w Kozach. 
Nim rozpoczął trenerską przygodę spełniał 
się w roli zawodnika. – Był wszechstron-
nym graczem. Gdy graliśmy w juniorach 
był napastnikiem i strzelał mnóstwo bra-
mek. W latach siedemdziesiątych mieliśmy 
sezon, w którym nie przegraliśmy meczu, 
strzeliliśmy ponad 100 bramek, a Adam 
tylko jesienią miał „na liczniku” 20 tra-
fień. Później w seniorskiej piłce grywał na 
środku pomocy, a na koniec także na boku 
obrony – wspomina Jacek Mosz, kolega ze 
szkoły i były prezes Orła. I to właśnie w la-
tach 90-tych koziański zespół święcił naj-
większy jak dotąd sukces w swojej historii 
związany z awansem. Po latach gry na po-
ziomie A- i B-klasy, drużyna składająca się 

w głównej mierze z zawodników z Kóz pod 
przewodnictwem Adama Skoczylasa zwy-
ciężyła w rozgrywkach, awansując do ligi 
okręgowej. – W tym zespole było już wielu 
chłopaków, których prowadził wcześniej 
w grupach młodzieżowych – podkreśla Ja-
cek Mosz, ówczesny prezes klubu.
Przez krótki czas współpracował także 
z klubem z Bujakowa, a na przestrzeni lat 
prowadził wiele grup młodzieżowych we 
wspomnianych dwóch koziańskich klu-
bach. Zawsze zaangażowany i oddany 
swojej pracy. Dowodem niech będzie fakt, 
że prowadził zapiski dotyczące wszystkich 
meczów, w których pojawiał się na ławce 
jako trener. Do ostatnich dni zapalony ki-
bic, stały bywalec stadionu w Kozach. Jesz-
cze 26 marca dopingował z trybun w zwy-
cięskim meczu piłkarzy Orła…
Adam Skoczylas zmarł nagle w niedzielę 27 
marca 2022 r., miał 63 lata. Został pocho-
wany na koziańskim cmentarzu. 

(MS)

Szachowa dobra forma
Ekipa LKS Orzeł Kozy udanie zaprezentowała się w Druży-
nowych Mistrzostwach Polski – IV Lidze Śląskiej Juniorów 
w szachach.
Rozgrywki, które w ostatni weekend marca odbyły się w Jastrzę-
biu-Zdrój, przyniosły podopiecznym sekcji szachowej klubu z Kóz 
dobry skutek. Drużyna LKS Orzeł wygrać zdołała aż trzy potyczki, 
pokonując reprezentantów MUKS SZS Cieszyn, Zefir Boguszowi-
ce i UKS Baszta Wodzisław Śląski II. Mecze z KS Roszada Żory II 
i Akademią Szachową Gliwice zakończyły się remisami, a nieznacz-
ne przegrane w stosunku 2,5 do 3,5 kozianie zanotowali w spotka-
niach z UKS SP1 Jedynka Tychy i RKS MAT Ruda Śląska.
Powyższe rozstrzygnięcia sprawiły, że w 34-zespołowej stawce sza-
chowa ekipa z Kóz sklasyfikowana została na 13. miejscu. Indywi-
dualnie wart odnotowania jest występ Sabiny Kotyli, która wygrała 
wszystkie partie, wypełniła tym samym normę na II kategorię sza-
chową i zdobyła zarazem srebrny medal na „swojej” szachownicy. 
Barw LKS Orzeł bronili ponadto w trakcie turnieju: Karina Dzie-
dzic, Jakub Marszałek, Mateusz Franczak, Stanisław Falfus, Domi-
nik Franczak i Karol Marszałek.                    (R)

Status quo w klubie
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdaw-
czo-Wyborczego LKS Orzeł Kozy wybra-
ne zostały władze na kolejną kadencję.
Zanim to jednak nastąpiło ustępujący zarząd 
przedstawił sprawozdanie finansowe oraz 
merytoryczne z działalności klubu. O podej-
mowanych inicjatywach wypowiedzieli się także 
opiekunowie poszczególnych sekcji. Po tej części 
zebrania zgodnie udzielono zarządowi absolutorium.
Kandydaturę na kolejną dwuletnią kadencję zgłosili wszyscy 
członkowie dotychczasowego składu zarządu, w następstwie cze-
go prezesem pozostał Tomasz Komędera, a rolę wiceprezesów 
pełnić będą: Marta Dubiel i Gabriela Komędera. Funkcję sekre-
tarza powierzono Przemysławowi Kubicy, a członka zarządu Ja-
kubowi Mrozkowi. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej nadal 
będzie Jakub Honkisz, pozostali dwaj jej członkowie to: Dominik 
Orszulik i Tomasz Kwaśniak.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze było dobrą okazją do 
rozmów w szerszym gronie, to choćby z racji obecności przedsta-
wicieli samorządu – zastępcy wójta gminy Marcina Laska i prze-
wodniczącego Rady Gminy Miłosza Zelka. Nakreślono zarazem 
plany na przyszłość. – Jest nam niezmiernie miło, że po dwóch 
latach pracy na rzecz klubu zostaliśmy docenieni i obdarzeni za-
ufaniem. Niezmiennie będziemy dążyć do rozwoju wszystkich 
naszych sekcji, aby jak najwięcej osób mogło uprawiać sport w do-
godnych warunkach. Jeśli chodzi natomiast o piłkę nożną, będącą 
wiodącą dyscypliną w klubie, celem numer jeden pozostaje pod-
noszenie poziomu szkolenia i budowanie w zawodnikach poczucia 
przywiązania do naszych barw. Chcemy, by jak największa ilość 
graczy finalnie zasilała pierwszą drużynę, wyniki przyjdą wówczas 
same – podkreśla prezes Tomasz Komędera.             (M)

Odszedł Adam Skoczylas

foto: arch. Jacka Mosza

foto: LKS Orzeł Kozy
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Mija już dziesięć lat od czasu, kiedy 
w 2012 roku wnętrze kościoła pw. śś. Szy-
mona i Judy w Kozach przeszło generalny 
remont. Ściany oraz sklepienia zyskały 
wtedy wielobarwną polichromię nawią-

zującą do przedwojennej autorstwa Ma-
riana Konarskiego. Czy pamiętamy jesz-
cze malowidła, które zdobiły koziańską 
świątynię przed 2012 rokiem?
W połowie lat 70. XX wieku ówczesny 
proboszcz ks. Władysław Sieczka zlecił 
wykonanie nowej polichromii, która za-
stąpiła przedwojenną z 1938 roku. Wybór 
wykonawcy nowych sakralnych malowi-
deł był zaskakujący – zaprojektowania, 
a później także wykonania prac podjął się 
Adam Stalony-Dobrzański (1904-1985), 
malarz i grafik, profesor Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, wyznania prawo-
sławnego. Można się było spodziewać, 
że dzieło prof. Dobrzańskiego będzie nie-
typowe, jak na warunki kulturowe rzym-
sko-katolickiej świątyni. Większej nie-
zwykłości całej tej historii dodaje fakt, że 
koziańskiej parafii polecił twórcę nie kto 
inny jak… kardynał Karol Wojtyła.
Twórczość Adama Stalony-Dobrzańskie-
go była wybitnie ekumeniczna. Jego dzieła, 

zarówno polichromie, jak i witraże, zdobiły 
i zdobią liczne cerkwie (zarówno prawo-
sławne jak i greko-katolickie), kościoły 
rzymskokatolickie oraz ewangelickie. 
Czerpał on inspiracje z malarstwa wcze-
snochrześcijańskiego, prawosławnego, bi-
zantyjskiego, cerkwi i ikon.
Polichromia w kościele w Kozach powstawa-
ła w latach 1974-75. Na rusztowaniach prof. 
Dobrzański pracował osobiście, korzystając 
jedynie z pomocy asystenta, pochodzącego 
z Macedonii młodego artysty Sotyrysa Panto-
pulosa (ur. 1942 r.). Artystyczną polichromią 
objęto sklepienia, górne partie ścian w okolicy 
prezbiterium oraz okien. Malarstwo Stalony-
-Dobrzańskiego charakteryzowało się umiej-
scawianiem w obrębie przedstawień licznych 
cytatów z Pisma Świętego oraz chrześcijań-
skich symboli geometrycznych. Tak też było 
w Kozach. Do najbardziej charakterystycz-
nych elementów, jakie znalazły się na koziań-
skiej polichromii były obrazy: „Narodzenie 
Chrystusa”, „Chrzest w Jordanie”, „Przemie-
nienie Pańskie” oraz „Chrystus Zmartwych-
wstały”. Nad prezbiterium w medalionach 
umiejscowione były portrety dziesięciu Oj-
ców Kościoła (w miejscu gdzie dziś znajdują 
się wizerunki świętych polskich). Nad nawą 
znajdowały się symboliczne przedstawienia 
czterech ewangelistów. Oprócz polichromii 
prof. Adam Stalony-Dobrzański wykonał 
dla koziańskiego kościoła sześć witraży, które 
znajdują się do dziś nad ołtarzami bocznymi.
Konieczność przeprowadzenia remontu 
wnętrza świątyni i wykonania nowej poli-
chromii sprawiła, że bezpowrotnie utracili-
śmy to wyjątkowe dzieło prof. Adama Sta-
lony-Dobrzańskiego… Czy aby na pewno? 
W trakcie prac remontowych w 2012 roku 
studenci IV roku Wydziału Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP 

w ramach zajęć dokonali „zdjęcia” techni-
ką transferu z powierzchni sklepień i ścian 
ok. 44 m2 malowideł prof. Dobrzańskiego. 
Znajdują się one w zbiorach wydziału Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Obecna polichromia zdobiąca wnętrza ko-
ścioła śś. Szymona i Judy w Kozach jest już 
czwartą w jego historii. Wnętrze kościoła 
malowane jest średnio co 35 lat. Warto za-
chować w pamięci ekumeniczny epizod, 
jakim było dzieło prof. Adama Stalony-Do-
brzańskiego.  (Bartłomiej Jurzak)

Cerkiewne malowidła

Fragmenty polichromii w Kozach.

Prof. Adam Stalony-Dobrzański (1904-1985)

Końcem marca w pracowni plastycznej 
Pałacu Czeczów rozpoczęły się warsz-
taty snycerskie dla dorosłych w ramach 
mikroprojektu „Kojzkie perełki w malar-
stwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowac-
kiego”. Grupa śmiałków chcących poznać 
to zapomniane rękodzieło, wzięła w ręce 
ostre dłuta i pod czujnym okiem plasty-
ka i rzeźbiarza Tomasza Bednarskiego, 
rozpoczęła przygodę – miejmy nadzieję, 
że nie jednorazową. Warsztaty są współ-

finansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Interreg 
V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz 
z budżetu państwa. Partnerem mikropro-
jektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie 
POLONUS w Żylinie, a zajęcia  potrwają 
do końca kwietnia. Na ostatnim spotka-
niu zaprezentowane zostaną ukończone 
prace, w zajęciach wezmą także udział go-
ście ze Słowacji.                      (GBP)

Warsztaty snycerskie dla dorosłych

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

foto: arch. GBP
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W ramach mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie 
pogranicza polsko-słowackiego” rozpoczęły się warsztaty cera-
miczne dla dzieci. Uczestnicy zajęć odbywających się w dwóch 
grupach pod okiem plastyka i rzeźbiarza Tomasza Bednarskiego 
będą wykonywali relief z motywem roślinnym oraz maskę z masy 
lejnej. Efekt zajęć warsztatowych w postaci gotowych prac, zo-
stanie zaprezentowany na ostatnim spotkaniu końcem kwietnia, 
w którym wezmą także udział goście ze Słowacji.
Warsztaty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. 
Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie PO-
LONUS w Żylinie.                     (GBP)

Na Koziańskim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku dzieje się w ostatnich 
tygodniach sporo. Co wydarzyło się 
w minionych dniach?
W ostatni wtorek marca doszło do nieco-
dziennego wydarzenia w czasie cotygo-
dniowych wykładów. Podczas spotkania 
poświęconemu koziańskiemu poecie Win-
centemu Byrskiemu (1870-1939), obecna 
była Helena Byrska-Giergiel – bratanica 
poety, która przekazała do Izby Histo-
rycznej pamiątki z nim związane. Był to 
m.in. własnoręcznie napisany życiorys, fo-

tografie z rodzinnego albumu oraz przede 
wszystkim olejny portret. Pani Helenie 
towarzyszyła córka z mężem, siostra i naj-
bliższa rodzina.
– Cieszę się, że nasza Izba Historyczna 
wzbogaci się o kolejne dzieła. Każde takie 
wydarzenie to cegiełka budująca naszą 
historię – podkreślał wójt Jacek Kaliński. 
Podziękowania przewodniczącego Rady 
Gminy – Miłosza Zelka, skierowane zo-
stały zaś zarówno do ofiarodawczyni, jak 
i osób zaangażowanych w odkrywanie po-

staci i poezji Wincenta Byrskiego – m.in. 
Błażeja Hałata, Mirosława Frączka i Bartło-
miej Jurzaka. Ostatni z nich, jako opiekun 
Izby Historycznej przypomniał, że już kilka 
lat wcześniej Helena Byrska-Giergiel prze-
kazała wiele cennych pamiątek na rzecz ko-
ziańskiej Izby Historycznej. 
Spotkanie było również okazją do przybli-
żenia krótkiej rozmowy Mirosława Frączka 
z bratanicą poety. 
Jak zapamiętała Pani stryjka?
– Przede wszystkim jako dobrego czło-
wieka. Pamiętam jako dziecko, gdy zabie-
rał mnie do restauracji w Dziedzicach na 
pyszne, wielkie ciastka. Pamiętam wspólne 
spacery, m.in. na pobliski pagórek, gdzie 
snuł różne opowieści ze swojego bogatego 
życia. Jako dziecko pamiętam stare blizny 
stryja na plecach po jego ciężkim wypadku 
na kolei. Kochałam stryjka nad życie.
Jakie pamiątki po stryju znalazły się 
u Pani?
– Najbardziej pilnowałam książek. Wie-
działam, że muszę je uratować jako pa-
miątki po nim. Pamiątki, które jeszcze 
posiadam chciałabym przekazać Izbie Hi-
storycznej w Kozach. Bo widzę, że tu w Ko-
zach pamięć o nim nie zaginęła. Uważam, 
że jestem mu to winna. Wszystko zostanie 
dla potomnych w jego rodzinnej wsi.
Dopełnieniem części oficjalnej był wykład 
Błażeja Hałata pt. „Wincenty Byrski – po-
eta odkrywany”, w którym przybliżona 
została postać poety, jego życie i twórczość. 

(UTW)

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach już 
od 2017 roku bierze udział w Kampanii spo-
łecznej  „Mała książka – wielki człowiek” re-
alizowanej przez Instytut Książki. Ideą akcji 
jest promocja czytelnictwa wśród najmłod-
szych oraz przypominanie o ogromnej roli 
książki w rozwoju dziecka. Korzystając z za-
proszenia, które GBP otrzymała od „My-
szek” i „Kotków” z Przedszkola Publicznego 
w Kozach, bibliotekarze udali się do swoich 
małych przyjaciół na „gościnne występy”. 
Przy tej okazji maluszki otrzymały także 
Wyprawki Czytelnicze wraz z Kartami Ma-
łego Czytelnika.                        (GBP)

foto: arch. GBP

Wtorkowe spotkania

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 

oraz z budżetu państwa.

Poprawna odpowiedź w naszej krzy-
żówce w marcu to: Idzie wiosna. Na-
grodę otrzymuje Julia Waniek.        (RED)

foto: arch. GBP

foto: arch. GBP
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Kanalizacja częściowo gotowa 
Jednostka Realizująca Projekt„Budowa 
Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Kozy etap 
X” w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko w Urzędzie 
Gminy Kozy informuje, że ZADANIE nr 2 
(„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie 
Kolektora Czerwonka od granicy gminy 
do torów PKP oraz w rejonie ulicy Dol-
nej”) jest zakończone. 
Mieszkańcom ulic: Czereśniowej, Lasko-
wej, Kęckiej, Polnej, Cisowej, Świerko-
wej, Klonowej, Modrzewiowej, Dębo-
wej, Dolnej, Gołębiej, Sójki, Wieżowej, 
Rzecznej, Czystej, Przeczniej, Orzecho-
wej, Brzozowej, Jemioły przypominamy, 
że w kwietniu zakończył się okres 6-cio 
miesięcznego realizowania przyłączy do 
budynków. Jednostka Realizująca Projekt 

będzie weryfikować czy mieszkańcy ob-
jęci projektem wywiązali się z obowiązku 
przyłączenia sieci kanalizacyjnej do bu-
dynku – www.kozy.pl/jrp/aktualnosc/pr-
zylaczenie-do-nowo-wybudowanej-sieci-
kanalizacyjnejkrokpokroku/48.html)
UWAGA! Brak zastosowania się do 
warunków technicznych wykonania 
przyłącza wydanych przez  ZWiK 
w Wilamowicach, skutkuje brakiem 
możliwości spisania protokołu odbio-
ru końcowego przyłącza. Prosimy, by 
przed przystąpieniem  do wykonania 
robót budowlanych  dokładnie zapo-
znali się Państwo z treścią dokumenta-
cji otrzymanej z Urzędu Gminy Kozy 
w tym wydanymi przez ZWiK w Wila-
mowicach warunkami technicznymi. 

Wszelkie informacje dotyczące wykonania 
przyłącza kanalizacyjnego można uzyskać 
pod numerem telefonu 33 829-86-52 oraz 
osobiście w biurze Jednostki Realizującej 
Projekt w Urzędzie Gminy Kozy, pokój nr 
23 (II piętro).

(JRP)

Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z ustawą z dnia 
13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach,  zwaną dalej „ustawą”, na wła-
ścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek 
przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona – wyposażenia nieruchomo-
ści w zbiornik bezodpływowy lub w przydo-
mową oczyszczalnię ścieków bytowych.
Właściciele nieruchomości nieprzyłączonych 
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zobo-
wiązani są do posiadania pisemnej umowy 
potwierdzającej korzystanie z usług przedsię-
biorcy posiadającego zezwolenie wójta gminy na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz 
transport nieczystości ciekłych oraz dowodów 
potwierdzających wykonanie takich usług.
Wobec powyższego, właściciele/użytkownicy 
nieruchomości położonych w Kozach, którzy 
do tej pory nie podpisali umów z firmami wy-
wozowymi powinni dopełnić tego obowiąz-
ku i niezwłocznie dostarczyć umowę do 
Urzędu Gminy Kozy – pokój nr 5, bądź przesłać 
skan umowy pocztą elektroniczną na adres: b.ko-
czur@kozy.pl, w terminie do 31 maja 2022 r. 
Dotyczy to również sytuacji, gdy umowy są już 
nieaktualne (zawarte z innym przedsiębiorcą, 
który nie wykonuje już u Państwa usługi wywo-
zu nieczystości płynnych/osadów ściekowych). 
W ww. przypadkach należy takie umowy rozwią-
zać i zawrzeć nowe. Jednym z obowiązków gmin 
wynikającym z ustawy, w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej jest prowadzenie ewidencji 
zbiorników bezodpływowych oraz ewiden-
cji przydomowych oczyszczalni ścieków, 
w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania 

oraz kontroli posiadania przez właścicieli nie-
ruchomości umów, o których mowa powyżej.  
W związku z tym, że dane w ewidencjach pro-
wadzonych przez gminę Kozy są niekompletne 
i wymagają uzupełnienia, w najbliższym czasie 
pracownicy Urzędu Gminy Kozy będą pro-
wadzili kontrole przestrzegania przepisów 
ustawy w zakresie prawidłowości prowadzenia 
gospodarki wodno-ściekowej na terenach nie-
skanalizowanych.
Właściciel/użytkownik nieruchomości zobo-
wiązany będzie do przedłożenia dokumen-
tów potwierdzających wykonanie obowiązków 
wskazanych na wstępie, przez okazanie: 
1. umowy na wywóz ścieków/osadów ściekowych;
2. faktur, rachunków potwierdzających wyko-

nanie usługi wywozu ścieków/osadów ście-
kowych – potwierdzających ich częstotliwość;

3. rachunków za zużycie wody, ponieważ ilość 
nieczystości ciekłych ustalana jest na pod-
stawie zużycia wody; w przypadku korzysta-
nia ze studni ilość pobranej wody ustalana będzie 
zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Zgodnie z ustawą, za brak umowy z przedsię-
biorcą posiadającym zezwolenie wójta gminy na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych właścicielowi/użytkownikowi 
nieruchomości grozi kara grzywny, a postępo-
wanie toczy się według przepisów kodeksu po-
stępowania w sprawach o wykroczenia.
Równocześnie, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy 
Gmina jest zobowiązana zorganizować 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

w przypadku właścicieli nieruchomości, 
którzy nie zawarli umów na odbiór nieczy-
stości płynnych. 
Wobec powyższego, w przypadku niedostarcze-
nia przez Państwa umów na  odbiór nieczystości 
płynnych, zostanie wszczęte postępowanie ad-
ministracyjne przewidziane ustawą, prowadzące 
do wykonywania przez gminę Kozy wywozów 
zastępczych na Państwa nieruchomości. Co 
w praktyce oznacza:
1. wójt gminy na podstawie posiadanych da-

nych: ilości osób na posesji, zużycia wody oraz 
górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości 
płynnych (150 zł za 1 m³ ścieków), pojemno-
ści zbiornika bezodpływowego określi w de-
cyzji administracyjnej częstotliwość opróżnia-
nia zbiornika oraz kwotę za odbiór ścieków;

2. przedsiębiorca posiadający zezwolenie na od-
biór nieczystości płynnych na zlecenie wójta 
gminy będzie opróżniać Państwa zbiorniki 
bezodpływowe, na zasadach określonych 
w w/w decyzji o wywozie zastępczym.

W Urzędzie Gminy Kozy – pokój nr 5 dostępna 
jest ankieta „Zgłoszenie do gminnej ewidencji 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków”, którą właściciele nieru-
chomości nieskanalizowanych, położonych 
w Kozach powinni wypełnić i dostarczyć do tut. 
Urzędu Gminy. W przypadku wątpliwości co do 
prawidłowości jej wypełnienia prosimy o kon-
takt z pracownikami UG Kozy:
1. Bożena Koczur – w sprawie zbiorników 

bezodpływowych i nieczystości ciekłych, 
tel. 33 829 86 68;

2. Aleksandra Pietrasina – w sprawie przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, tel. 33 829 86 52 .

(UG)

Brak kanalizacji? 
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Tytułowe określenie to nazwa koncertu semestralnego z udziałem części grupy wokalnej 
Domu Kultury w Kozach. W czwartkowy wieczór – 10 marca br., młodsza część grupy 
miała okazję zaprezentować się w solowych utworach przed swoimi najbliższymi. Nie dzi-
wi więc, że pojawiło się sporo emocji i chwil przepełnionych pozytywną energią płynącą 
zarówno od wykonawców, jak i publiczności. A co warte podkreślenia, dla niektórych był 
to debiut w świetle reflektorów i przed szerszą publicznością.                    (DK)

Henryk Talar 
wraca do Kóz!

Tytułowe określenie odnosi się do 
wyjątkowego i niecodziennego wyda-
rzenia zaplanowanego na pierwszą nie-
dzielę maja. Wówczas w Domu Kultu-
ry w Kozach odbędzie się spotkanie ze 
znanym aktorem, Henrykiem Talarem. 
To niekwestionowana osobowość fil-
mowa i teatralna, a dla naszych miesz-
kańców „kozianin z urodzenia”. Będzie 
więc okazja do wspomnień, anegdot 
i opowieści. W trakcie wydarzenia aktor 
odbierze akt nadania tytułu Honorowe-
go Obywatela Kóz. Wydarzenie odbę-
dzie się w niedzielę – 1 maja br. o godz. 
16.00, wstęp wolny.                   (DK)

Kozianie znaleźli się w zaszczytnym 
gronie osób wyróżnionych podczas 
dorocznego spotkania starosty powia-
tu bielskiego z twórcami i animatorami 
kultury. W urokliwej scenerii Zamku 
Sułkowskich w Bielsku-Białej docenio-
no w taki sposób wkład uhonorowanych 
w rozwój kultury w regionie.
Daniel Wysocki – twórczy, pracowity, 
chodzący własnymi ścieżkami, a niejedno-
krotnie i pod prąd. Menadżer i siła napędo-
wa zespołu The Djangos, którego jest także 
basistą. Współwłaściciel agencji artystycznej 
ART-strefa. Ostatnimi czasy z typowym 
dla siebie zapałem, pomimo różnych pan-
demicznych obostrzeń, organizuje koncer-
ty zespołu, nagrania lub produkcje wideo. 
Systematycznie wspiera szkołę muzyczną 
w Republice Środkowoafrykańskiej, na 
rzecz której współorganizował w Kozach 

koncert charytatywny. W trakcie Dni Kóz 
odpowiada za technikę, zarazem jest pomy-
słodawcą i aktywnym współorganizatorem 
koncertów, w tym gali „Reggae z gwiazda-
mi”, w której wspólnie wystąpili Maleo Reg-
gae Rockers, Chór i Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Kóz oraz formacja Walimy w kocioł.
Robert Góra – uaktywnia się w realizacji 
projektów teatralnych, sam jest także ini-
cjatorem jednego z projektów w ramach 
programu „Dom kultury+ inicjatywy lokal-
ne” czy wreszcie utworzenia stowarzyszenia 
Kojzki Kolektyw Artystyczny. Warsztaty, 
próby, spektakle, półkolonie teatralne dla 
dzieci za jego sprawą stają się codziennością 
w Domu Kultury w Kozach. Współrealizu-
je projekt budowy zadaszenia scenicznego 
nad tarasem Pałacu Czeczów, tworząc prze-
strzeń dla działań kulturalnych. Sam też wie-
lokrotnie staje na scenie, by dać upust talen-

towi aktorskiemu. Inicjuje i pilotuje nadanie 
honorowego obywatelstwa urodzonemu 
w Kozach Henrykowi Talarowi.
Dariusz Fluder – elektronik, etnolog, 
a przede wszystkim rzeźbiarz. Za tworzywo 
wybrał metal, acz nie gardził akwarelą i ce-
ramiką. Tworzy od 1994 r. doprowadzając 
swój warsztat do perfekcji. Jego prace cieszą 
oczy w wielu miejscach w Polsce, Europie, 
Ameryce, Australii oraz... Kozach, gdzie ma 
pracownię. Jest autorem licznych statuetek, 
by wspomnieć prestiżową dla Osobowości 
Roku Gminy Kozy. W scenerii kamienioło-
mu ulokował monumentalną rzeźbę, która 
stała się strażnikiem koziańskiej przestrzeni. 
Z kolei w centrum gminy ulokowano cie-
szące najbardziej najmłodszych (choć nie 
tylko) – dwie stalowe, błyszczące, sporych 
rozmiarów, ekspresyjne kozy, stanowiące 
symbol miejscowości.       (R)

Młodzieżowa Orkiestra Dęta w marcu 
nie próżnowała. Muzycy wpierw wzięli 
udział w wyjeździe warsztatowo-inte-
gracyjnym do Poronina i Zakopanego, 
następnie wystąpili w tradycyjnych, 
dorocznych popisach przybliżających 
ich umiejętności szerszej publiczności. 
– Wyjazd był okazją do dalszej nauki o mu-
zyce, instrumentach i podnoszenia swoich 
umiejętności – relacjonują. Rzecz jasna 
poza warsztatami nie zabrakło atrakcji – 
wycieczka z przewodnikiem i poznawanie 
lokalnej kultury i tradycji,  była także wy-
prawa na Gubałówkę. W ramach wydarze-
nia „Popisy Młodzieżowej Orkiestry Dę-

tej” muzycy tradycyjnie już zaprezentowali 
swoje umiejętności publiczności podczas 
występu w Kozach. – Doroczny występ dla 
wielu z nas związany był z tremą. Pozwolił 
on jednak na dalsze podnoszenie umie-

jętności i naukę radzenia sobie na scenie 
– podkreślają muzycy. Wyjazd oraz wyda-
rzenie wsparli Domu Kultury w Kozach 
oraz Urząd Gminy Kozy.

(DK/RED)

Drzwi do kariery

foto: arch. DK

Wycieczka i popisy

foto: Przemysław Jakubowski

Kulturalne wyróżnienia
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Platforma kultury 
lokalnej

Prace związane z projektem grantowym 
„Razem – platforma kultury lokalnej” 
postępują. Przygotowano główny ele-
ment w postaci dedykowanej strony 
internetowej mającej sporo do zaofero-
wania osobom zainteresowanym uczest-
nictwem w życiu kulturalnym naszej 
miejscowości. 
Co ważne, to nie tylko aspekty informacyjne, 
ale też miejsce dla zespołów, grup, instrukto-
rów i uczestników zająć, gdzie w szybki spo-
sób można nawiązywać kontakty, koordyno-
wać zajęcia i projekty. Wszystko pod adresem 
– www.razem.domkultury.kozy.pl. Dodatko-
wym elementem jest tworzone obecnie lokal-
ne archiwum cyfrowe kultury.  
Uzupełnieniem projektu jest baza sprzęto-
wa mająca umożliwić twórcom realizowa-
nie lub dokumentowanie swoich prac – np. 
na potrzeby publikacji internetowych. Przy-
szli realizatorzy będą dysponowali sprzętem 
do realizacji nagrań, obróbki audio i wideo, 
sprzętem umożliwiającym transmisję online 
oraz przestrzenią do ich realizacji audio. 
Chcąc jednak w pełni skorzystać z nowych 
narzędzi konieczna jest wiedza. Obecnie 
rozpoczął się więc proces realizacji szkoleń 
dostępnych nieodpłatnie dla zainteresowa-
nych korzystaniem z możliwości „platformy”. 
– Za nami szkolenie z zagadnień prawa au-
torskiego, a niebawem praktyczne warsztaty 
z zakresu korzystania ze sprzętu do realizacji 
audio oraz umiejętności wideofilmowania 
i transmisji online. Zachęcamy do dołączenia 
– mówią przedstawiciele DK. 
Więcej informacji znajdziemy na nowej stro-
nie internetowej - www.domkultury.kozy.pl, 
Platformie Komunikacji - www.razem.dom-
kultury.kozy.pl oraz fan page’u DK w portalu 
społecznościowym facebook.com.               (DK)

Projekt realizowany jest przez Dom Kultury w Kozach, w ramach 
projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III 

Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

Nie internetowo, nie zdalnie, a na żywo – to 
plan na tegoroczne Dni Kóz! Zaplanowano 
je na pierwszy weekend czerwca – 4-5.06. 
Przygotowania do wspólnego spotkania 
trwają, co zafundują nam organizatorzy?
Zaległe i obecne jubileusze: Grupa Wali-
my w kocioł zaprezentuje się w godzinnym 
koncercie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
pochwali się osiągnięciami. Oczywiście nie 
zabraknie możliwości zaprezentowania się 
szkół i przedszkoli oraz grup artystycznych. 
Na główną estradę zaproszono zespół DI-
KANDA, gwarantujący sporą porcję mu-
zyki folk z górnej półki. Zespół to uczestnik 

festiwali w Opolu, Montreux, Kostrzynie 
nad Odrą czy aż w marokańskim Mhamid. 
– Muzyka o ogromnej sile jednoczenia, cze-
go dowodzą tłumy na koncertach Dikandy 
– przybliżają organizatorzy. 
Nie zabraknie również aktywności – na zain-
teresowanych oczekiwać będą różne formy 
rywalizacji. Będzie więc okazja do zmierze-
nia się z innymi lub zdobycia nowych umie-
jętności. Wśród przygotowujących imprezy 
tradycyjnie znalazły się instytucje samorzą-
dowe, szkoły oraz organizacje. Szczegółowy 
harmonogram? Zaprezentujemy w majo-
wym wydaniu naszej gazety.                (DK/RED)

Słońce, słońce i życie
Pałac Czeczów w Kozach gościł uczest-
ników – dzieci i młodzież ze szkół pod-
stawowych z terenu powiatu bielskie-
go – eliminacji powiatowych XXIV 
Konkursu Recytatorskiego „Słońce, 
słońce i życie”. 
Wzięło w nim udział 40 uczestników, a pre-
zentacji młodych recytatorów wysłuchało 
jury – Halina Kubisz-Muła 
(instruktor amatorskiego 
ruchu artystycznego), Marta 
Walesiak-Łabędzka (aktorka 
Teatru „Syrena” w Warsza-
wie) oraz Włodzimierz Pohl 
(aktor Teatru Lalek „Ba-
nialuka” w Bielsku-Białej). 
Werdykt? Przyznano wyróż-
nienia w trzech kategoriach, 
a każdy uczestnik otrzymał 

pamiątkowy dyplom, publikację oraz ga-
dżety promocyjne. Wśród zakwalifikowa-
nych do zmagań rejonowych znalazł się 
również nasz reprezentant. Marcin Adam-
ski z SP nr 2, zajął 1. miejsce w kategorii klas 
VII-VIII. Szczegółowe rezultaty znaleźć 
można na stronie internetowej – www.po-
wiat.bielsko.pl.                      (RED)

foto: arch. DK

Wreszcie „na żywo”!

Kinoteatr Pod Strzechami
W Domu Kultury w Kozach zainaugurowany został ciekawy, tytułowy projekt realizowa-
ny na wzór Teatru Telewizji. To właśnie w naszej miejscowości odbył się pokaz pierwsze-
go spektaklu „Kto się boi Pani Eś” – komedii brawurowo zagranej przez młodych aktorów 
z grupy teatralnej MOCNI, działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. 
Kinoteatr Pod Strzechami wzoruje się na popularnym od kilkudziesięciu lat Teatrze Tele-
wizji i ma w swym założeniu docierać w wiejskie obszary, gdzie żaden „żywy teatr” nigdy nie 
zawita. Repertuar tworzony ma być dla dwóch rodzajów widza – dorosłego z lekkim reper-
tuarem, najczęściej komediowym oraz dzieci i młodzieży z repertuarem edukującym i budu-
jącym wrażliwość kulturalną, jak choćby lektury szkolne. Innym, równie ważnym aspektem 
podejmowanych działań jest propagowanie idei teatru amatorskiego na wysokim poziomie 
artystycznym m.in. poprzez bogatą oprawę multimedialną promującą spektakle. Szczegóły 
dotyczące projektu znaleźć można w sieci – www.kino‐teatr.pl.                      (DK)
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Chopin w Pałacu 
Czeczów

Wtorkowe popołudnie i wieczór 22 marca 
br., przestrzeń Pałacu Czeczów wypełniła 
muzyka Fryderyka Chopina w interpre-
tacji fortepianowej Martyny Uchman. 
Publiczność usłyszała między innymi wy-
brane nokturny lub pisząc inaczej – „pieśni 
nocy” – miniatury fortepianowe, uchodzą-
ce za jedne z najbardziej znanych dzieł Fry-
deryka Chopina. Niezwykle romantyczne 
i urokliwe, owiane intymną, uczuciową 
aurą. Przepełnione ekspresją, liryzmem, 
a niekiedy dramatem. Wśród wykonywa-
nych utworów znalazła się Sonata b-moll 
op. 35 cz. III – Marsz żałobny –  została 
zadedykowana przez pianistkę wszyst-
kim walczącym o pokój na całym świecie, 
szczególnie na Ukrainie… Nie zabrakło 
wówczas wśród publiczności łez wzrusze-
nia… A wśród słuchaczy znalazły się rów-
nież osoby zmuszone niedawno opuścić 
swoje domy na Ukrainie.   (DK)

Podczas uroczystej gali Semper Melior 
wręczono kolejne wyróżnienia przyzna-
wane przez wójta Gminy Kozy. Trafi-
ły one do młodzieży wykazującej się 
w ostatnich miesiącach zachowaniem 
godnym naśladowania, realizującej się 
w swoich pasjach i obowiązkach, wyróż-
niającej się w środowisku konsekwencją 
działania, pokonywaniem barier i two-
rzącej wzorce zachowania dla młod-
szych kolegów. 
Semper Melior to szlacheckie zawołanie 
widniejące w herbie rodziny Czeczów, 
a niegdyś naszej miejscowości. Łacińska 
sentencja oznacza w tłumaczeniu „Za-
wsze Lepszy”. Przyznano je kilkunastu 
osobom w trzech kategoriach, a całość 
wydarzenia uświetnili uczniowie ko-
ziańskiego liceum zapewniając atrakcje 
artystyczne w postaci śpiewu i gry na 
fortepianie. 
Prezentujemy wszystkie nagrodzone 
osoby w poszczególnych kategoriach: 

KULTURA I SZTUKA:
Sylwia Niemczyk 
Karol Pudełko 
Wiktoria Stolarczyk
Agata Olearczyk

PASJA:
Jakub Rzepecki
Maja Mirek 
Borys Jagosz
Witold Stanclik 
Zuzanna Bącal

CZŁOWIEK:
Marta Pielesz 
Julia Handzlik
Paulina Puchała
Weronika Kania

Dodatkowe wyróżnienia wójta gminy Kozy:
Sylwia Niemczyk (w kat. Kultura i sztuka)
Jakub Rzepecki (w kat. Pasja)
Marta Pielesz (w kat. Człowiek)

(RED)

Po raz 14. już odbył się konkurs na 
Koziańską Pisankę Wielkanocną. I po 
raz kolejny różnorodność prac przy-
kuwała uwagę obserwatorów, będąc 
równocześnie wyzwaniem dla jury. 
Zgłoszonych do zabawy zostało aż 30 
propozycji!
Przez 7 dni podziwiać mogliśmy je na spe-
cjalnie przygotowanej wystawie w Pałacu 
Czeczów. Kto nie zdążył, może zobaczyć 
wszystkie zdjęcia na profilu konkursowym 
w serwisie społecznościowym facebook.
com. Pisanką Roku 2022 wybrano pracę 
zespołową Filipa, Laury i Oliwii Żydek 
wraz z mamą Martą, na konkursowym po-
dium znaleźli się także Krystyna Niedziela i 
Daniel Skorut. Przyznano również wyróż-

nienia oraz nagrodę internautów. 
Dokładne wyniki znaleźć można 
na stronie Domu Kultury – www.
domkultury.kozy.pl. – Pisanki tra-
dycyjnie już określić można wyjąt-
kowymi. Pomysłowe, oryginalne 
i starannie wykonane. Dziękujemy 
za udział w zabawie i zapraszamy za 
rok – podsumowują organizatorzy. 
Organizatorami wydarzenia było 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwo-
ju i Promocji Gminy Kozy, przy 
współpracy z Domem Kultury. 
Konkurs zorganizowany został w ra-
mach zadania publicznego wspiera-
nego przez gminę Kozy.
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Wyjątkowe pisanki
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