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Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja swój punkt kul-
minacyjny w naszej miejscowości tradycyjnie miały przy koście-
le pw. śś. ap. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach. Pojawiły się 
poczty sztandarowe, przy tablicach pamiątkowych złożone zo-
stały przez poszczególne delegacje symboliczne wiązanki kwia-
towe. Po pandemicznej przerwie powróciła także uroczysta 
msza święta „Pod Panienką”. Po oficjalnych uroczystościach wy-
ruszyła więc procesja dla wiernych do sanktuarium zlokalizowa-
nego u podnóża Hrobaczej Łąki.               (RED)

Majowe uroczystości

Sportowe wyposażenie

foto: arch.

foto: arch. UG

Międzynarodowy Dzień Strażaka przypada corocznie 4 maja. Dwa 
dni wcześniej oficjalne obchody zorganizowane zostały przez na-
szych druhów. Złożono pamiątkowe kwiaty na cmentarzu składając 
hołd zmarłym strażakom, odbyła się uroczysta msza święta, następnie 
przemarsz i apel przy koziańskiej remizie. Wówczas wręczono meda-
le i wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kozach. – Poświęcenie własnego zdrowia i życia 
dla ratowania drugiej osoby to wyjątkowa postawa, za którą jako spo-
łeczeństwo zawsze jesteśmy wdzięczni – podkreśla wójt Jacek Kaliń-
ski, składający podziękowania strażakom podczas wydarzenia.    (RED)

Strażackie święto

foto: arch. OSP Kozy 

W czwartek – 2 czerwca br., koziańską bibliotekę odwiedzi nie 
lada gość – Artur Andrus. Dziennikarz radiowy, konferansjer, 
artysta kabaretowy i estradowy, autor tekstów piosenek i pisarz 
opowie m.in. o swoich wydanych niedawno książkach: felieto-
nach „Antylopa z Podbeskidzia” oraz kryminale realistyczno-pa-
nicznym napisanym wspólnie z Wojciechem Zimińskim „A koń 
w galopie nie śpiewa…”. Spotkanie zaplanowano w sali koncer-
towej Pałacu Czeczów na godzinę 17.00. Bezpłatne zaproszenia 
na spotkanie z Arturem Andrusem otrzymać można w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Kozach – ilość miejsc ograniczona.

(GBP)

Artur Andrus w Kozach

Budowa hali sportowej postępuje zgodnie z harmonogramem, a w ostat-
nich dniach Gmina Kozy podpisała również umowę na dostawę i mon-
taż wyposażenia całego obiektu. W jej ramach firma PESMENPOL 
z Myślenic dostarczy niezbędne elementy do wyposażenia pełnowy-
miarowego boiska do koszykówki, piłki nożnej i ręcznej oraz siatkówki, 
zamontowane zostaną specjalne kotary umożliwiające przygotowanie 
trzech niezależnych boisk w danym momencie, wyposażone zostaną 
w pełni szatnie, sala fitness oraz siłownia.  – To kompleksowa realizacja 
pozwalająca nam dopełnić całość inwestycji. Dobierając poszczególne 
urządzenia postawiliśmy przede wszystkim na wysoką jakość – podkre-
śla Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.                                      (RED)

foto: arch. Archiwum Podkarpackiej Strefy Wrażeń 
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Henryk Talar w Kozach

Rozmowy i dyskusje na temat pozy-
skiwania zewnętrznych funduszy na 
realizację zadań i projektów – to je-
den z głównych motywów spotkania 
w Pałacu Czeczów z udziałem przed-
stawicieli koziańskich stowarzyszeń 
oraz specjalistów zajmujących się 
wsparciem w pozyskiwaniu środków. 
Wzięło w nim udział kilkanaście osób.
– Zaprosiliśmy przedstawicieli wszyst-
kich stowarzyszeń, by przybliżyć i zobra-
zować możliwości pozyskiwania środ-
ków zarówno z programów unijnych, jak 
i rządowych – tłumaczy Marcin Lasek, 
zastępca wójta gminy Kozy. Istotnie 
o różnych aspektach związanych z moż-
liwościami uzyskiwania dotacji opowia-
dali przedstawiciele firmy specjalizującej 
się m.in. w tworzeniu wniosków. Także 
za tą współpracą nasze stowarzyszenia 
regularnie otrzymywać będą powiado-
mienia o nowych programach czy do-
stępnych funduszach, liczyć mogą także 
na konsultacje telefoniczne i mailowe. 
– Większość z nas nie miałaby czasu, by 
śledzić wszystkie nowości, być na bieżą-
co. Według mnie to świetne rozwiązanie 
dla każdego stowarzyszenia, dające szan-

se na ubieganie się o dodatkowe środki 
na realizację różnych zadań – komen-
tuje Artur Kuc ze Stowarzyszenia Staw 
Kamieniołom. Co warto równocześnie 
podkreślić, nie tylko na zewnętrzne 
wsparcie liczyć mogą nasi przedstawicie-
le. Było to pierwsze tego typu spotkanie, 
dające również możliwość bliższego po-
znania się osobom reprezentującym po-

szczególne stowarzyszenia. – W planach 
są comiesięczne spotkania, wspólna wy-
miana doświadczeń czy pomysłów, ale 
też dyskusje z przedstawicielami wspo-
mnianej firmy. Pojawiają się np. projekty 
przeznaczone dla kilku podmiotów jed-
nocześnie, co w naszym koziańskim gro-
nie możemy ciekawie „zagospodarować” 
– mówi Kuc.                       (MS)

Znamienity i popularny aktor urodzony 
w Kozach – Henryk Talar, w majówkę 
odwiedził swoją rodzinną miejscowość. 
Po pandemicznym czasie wreszcie na-
deszła okazja, by wręczyć mu oficjalnie 
tytuł Honorowego Obywatela Gminy 
Kozy przyznany w 2020 roku. 
Równocześnie była to sposobność do 
wyjątkowych wspomnień – domu rodzin-
nego, okienka u babci, śmierguśników, 
pędzących wówczas drogami furmanek 
czy koziańskiej gwary. Aktor z chęcią opo-
wiadał też o swojej zawodowej drodze, 
podkreślając trudne momenty. – Rodzice 
nie chcieli, bym wykonywał tę profesję. 
Pytali, „co to za zawód?” Dopiero, gdy 
przywiozłem do domu pierwsze pieniądze 
mama spojrzała inaczej – uśmiechał się do 
widowni. Mówiąc o trudnych momentach 
w swojej karierze przywoływał słowa zna-
nego reżysera, niosąc tym samym przesła-
nie do każdego z obecnych w sali. – Zawsze 
trzeba stawiać poprzeczkę wysoko, powy-
żej swoich możliwości jak mawiał Andrzej 
Żuławski. W życiu trzeba próbować i sięgać 
po marzenia – przekonywał. 
Po części oficjalnej, przy okazji której oso-

by obecne na spotkaniu mogły zadawać 
pytania, przyszła pora na kuluarowe roz-
mowy i wspólne zdjęcia. Była też wizyta 
w parku, Pałacu Czeczów i koziańskiej 
Izbie Historycznej. – Wyjątkowa postać, 
której historia uosabia etos ciężkiej pracy 
dającej spełnienie i pozwalającej na reali-
zowanie pasji. Cieszymy się, że mamy tak 
wybitnego ambasadora – mówi Jacek Ka-
liński, wójt gminy Kozy. Istotnie podczas 

spotkania artysta podkreślał, że czuje się 
kozianinem. Albo kozianem, jak powie-
dzieliby niektórzy.
Henryk Talar to aktor teatralny, filmowy, 
lektor, prezenter telewizyjny oraz w prze-
szłości dyrektor teatrów. Tytuł Honoro-
wego Obywatela Gminy Kozy przyznano 
mu na wniosek Kojzkiego Kolektywu Ar-
tystycznego. 

(MS)

foto: MS

Dotacje i współpraca

foto: arch. UG

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kozy oficjalnie
przekazał na ręce Henryka Talara wójt Jacek Kaliński.

Pierwsze spotkanie przedstawicieli koziańskich stowarzyszeń było 
ciekawe i owocne – rozmawiano przede wszystkim o pozyskiwaniu 
zewnętrznych funduszy.
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Kłusownicy w Kamieniołomie…
Pod osłoną nocy na stawie w Kamienioło-
mie zuchwałego czynu dokonali kłusow-
nicy. Arogancja rzezimieszków była tym 
większa, że chcąc ukraść ryby postanowili 
wykorzystać ponton. – Policja złapała już 
jednego z nich, dostał wysoki mandat, to-
czy się postępowanie karne. Kłusownic-
two to przestępstwo – denerwuje się Artur 
Kuc, reprezentujący Stowarzyszenie Staw 
Kamieniołom, które dba na co dzień o za-
rybianie akwenu. – Pod wodą znaleźliśmy 
sieci, w krzakach martwe dwa duże amury. 
Nie wiemy, ile ryb mogło zostać jeszcze 
wyłowionych – dodaje. 

O sprawie dowiedzieliśmy się m.in. za po-
średnictwem profilu stowarzyszenia na fa-
cebook’u, gdzie internauci nie pozostawili 
na sprawcach przysłowiowej „suchej nitki”. 
Działania podjęli już natomiast członkowie 
stowarzyszenia. Za ich staraniem i wspar-
ciem lokalnych przedsiębiorców w najbliż-
szych dniach w Kamieniołomie pojawią 
się foto pułapki, wzmożone patrole zapla-
nowali także policjanci. – Trudno nam to 
zrozumieć. Wierzę jednak, że podjęte dzia-
łania pozwolą uniknąć w przyszłości takich 
sytuacji – podkreśla nasz rozmówca.

(MS)

Plac Różany przy ulicy Przeczniej – 
miejsce zabaw dla najmłodszych, stał 
się w ostatnich tygodniach przedmio-
tem wielu dyskusji i niedomówień. 
Mieszkańcy napisali nawet petycję, by 
wstrzymać proces likwidacji placu za-
baw. – Żadnej likwidacji placu zabaw 
nie będzie. Wręcz przeciwnie, zamie-
rzamy go docelowo powiększyć – sta-
nowczo zaznacza Jacek Kaliński, wójt 
gminy Kozy. 

Te zamierzenia wójt tłumaczył podczas 
specjalnie zorganizowanego spotkania 
z mieszkańcami na przywołanym placu 
zabaw. Okazuje się bowiem, że w przyszło-
ści może on zostać przeniesiony o… 100 
metrów. Skąd takie plany? – Miejsce, gdzie 
obecnie urządzony jest plac zabaw, to jedy-
na działka należąca do Gminy Kozy z prze-
znaczeniem na zabudowę wielorodzinną. 
W budynku obok znajdują się już mieszka-
nia komunalne, działa filia biblioteki. Roz-

budowa zaplecza 
mieszkalnego to 
obowiązek każdej 
gminy, a remonty 
obecnych zasobów 
z racji lokalizacji 
w głównej mierze 
w starym budow-
nictwie sprawiają, 
że generują one 

koszty. Potrzebujemy również nowych 
miejsc. Rozważając wszystkie „za i przeciw” 
podjęliśmy więc decyzję o przygotowaniu 
projektu budowy mieszkań komunalnych 
na działce przy ulicy Przeczniej. Obecnie 
posiadamy dokumentację projektową, 
a ewentualna budowa możliwa będzie 
w przypadku pozyskania zewnętrznego 
dofinansowania – tłumaczy wójt. – Jeśli do 
budowy dojdzie, wówczas plac zabaw zo-
stanie przeniesiony na działkę zlokalizowa-
ną 100-metrów dalej, równocześnie nowa 
lokalizacja pozwoli na jego powiększenie 
i doposażenie. Nasi najmłodsi mieszkańcy 
mogą jednak spać spokojnie, plac zabaw 
w tamtej okolicy na pewno nie zniknie – 
dodaje Jacek Kaliński. 
Szczegóły dot. wspomnianej petycji oraz 
odpowiedź Urzędu Gminy znaleźć można 
w Biuletynie Informacji Publicznej – za-
kładka Informacje Urzędu/Petycje.    (RED)

Uzależnienie od alkoholu to problem, 
z którym może borykać się każdy 
z nas. Jak sobie z nim poradzić? Gdzie 
szukać pomocy?
Ze wsparciem przychodzi koziańska gru-
pa Anonimowych Alkoholików. – Jeśli 
czujesz, że alkohol stał się twoim wro-
giem, pamiętaj – nie jesteś sam. To nie 
wstyd, to choroba. Istnieje szereg form 
pomocy. Jedną z nich są grupy AA, gdzie 
można uzyskać potrzebne wsparcie. Do-
stępne formy pomocy duży nacisk kładą 
na bycie w grupie, na wyjście z poczucia 
osamotnienia i wstydu. Dzielenie się z in-
nymi swoim doświadczeniem i znajdowa-
nie u innych podobieństw jest ważnym 
czynnikiem zdrowienia – przekonują 

przedstawiciele grupy AA.
Obok prezentujemy „wizytówkę”, które 
trafiają także do skrzynek pocztowych 
w naszej miejscowości. – Problem uza-
leżnień powinien przestać być tematem 
tabu, dlatego tak ważna jest świado-
mość zagrożenia tą chorobą. Na wizy-
tówkach podane są numery telefonu, 
zawsze ktoś czeka przy słuchawce, by 
udzielić Ci wsparcia, wskazać drogę, 
wysłuchać – podkreślają. 
W Gminie Kozy grupa Bez Nazwy spo-
tyka się w poniedziałki i czwartki o godz. 
20.00 w byłym budynku LKS przy ulicy 
Przeczniej 3.

(RED)

W Kamieniołomie pojawili się kłusownicy. 
Efekt to m.in. kilka martwych ryb znalezio-
nych w pobliskich krzakach.

foto: arch. Stow. Staw Kamieniołom

Nie będzie likwidacji

foto: MS

Pojawiające się plotki o likwidacji placu za-
baw przy ulicy Przeczniej nie są prawdzwie. 
Gmina Kozy nie planuje jego likwidacji.

Uzyskaj wsparcie
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Na początku kwietnia ruszyły prace bu-
dowlane związane z realizacją inwestycji 
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Kozy etap Xc obejmujący re-
jon: Małe Kozy, Wróblowice oraz etap 
Xd obejmujący rejon: Stary Dwór (dwie 
części)”. Obecnie prace realizowane są na 
ul. Rolnej (od strony ul. Południowej) oraz 
ul. Do Lasu, wykonano ok. 550 m kanali-
zacji sanitarnej. Inwestycja realizowana jest 
w dwóch zadaniach. Zadanie 1 dotyczy ob-
szaru Małe Kozy oraz Wróblowice (ulice: 
Makowa, Marzeń, Rolna, Złota, Karpacka, 
Winorośli, Południowa) – realizowane 
przez Zakład Budowlano-Inżynieryjny 

Zdzisław Flejtuch. Łączna długość kanali-
zacji w ramach tego zadania to ok. 2700 m. 
Zadanie 2 realizowane jest przez Zakład 
Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smyrak 
i dotyczy rejonu Stary Dwór (ulice: Olcho-
wa, Złocieni, Wierzbowa, Zawiła, Wapien-
na). W ramach tego zadania zrealizowane 
zostanie ok. 2200 m kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja realizowana jest ze środków 
własnych Gminy Kozy oraz przy wsparciu 
funduszy z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany 
termin zakończenia robót budowlanych to 
koniec marca 2023 roku. Wszelkie infor-
macje dotyczące realizacji w/w inwe-

stycji można uzyskać pod numerem 
telefonu 33 829-86-52 oraz osobiście 
w Urzędzie Gminy Kozy, pokój nr 23 
(II piętro).   (JRP)

Jednostka Realizująca Projekt „Budowa 
Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Kozy 
etap X” w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
w Urzędzie Gminy Kozy informuje, że 
ZADANIE nr 3 – „Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, 
wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej 
rejon: Krzemionki” zostało zakończone. 
Mieszkańcom ulic: Sadowa, Chmielowa, 
Mostowa, Krzemowa, Św. Walentego, 
Agrestowa, Sasanek, Sikorek, Bratków, 
Boczna, Krańcowa, Bielska, Malowana 
przypominamy, że na przyłączenie do kana-
lizacji każdy właściciel ma pół roku od dnia 
otrzymania pisma informującego z Urzędu 
Gminy Kozy. W czerwcu mija 6-cio mie-
sięczny okres na przyłączenie budynku 

do sieci kanalizacyjnej. Jednostka 
Realizująca Projekt weryfikować 
będzie budynki objęte obowiąz-
kiem przyłączenia. Mieszkań-
ców, którzy na tym etapie wiedzą, 
że nie będą w stanie dotrzymać 
wspomnianego terminu prosimy o kon-
takt z Urzędem Gminy Kozy. Szczegóły 
dotyczące wykonania przyłącza znaleźć 
można na stronie internetowej Urzędu 
Gminy – www.kozy.pl/jrp/aktualnosc/
przylaczenie-do-nowo-wybudowanej-
sieci-kanalizacyjnejkrokpokroku/48.html 
oraz skanując znajdujący się obok kod QR 
odnoszący do specjalnie przygotowanego, 
instruktażowego materiału video. 
Wszelkie informacje dotyczące wykonania 
przyłącza kanalizacyjnego można uzyskać 

również pod numerem telefonu 
33 829-86-52 oraz osobiście w biu-
rze Jednostki Realizującej Projekt 
w Urzędzie Gminy Kozy, pokój nr 
23 (II piętro).                      (JRP)

Gmina Kozy dołączyła do EKO projektu segregacji 
kolejnego odpadu jakim jest olej jadalny. W gminie 
pojawi się w maju 16 pojemników przeznaczonych 
do segregacji zużytego oleju i tłuszczu jadalnego.

Jak prawidłowo segregować oleje jadalne?
Czy wiesz, że praktycznie wszystkie oleje jadalne i tłuszcze 
używane w domu mogą być poddane recyklingowi, dzięki 
któremu mogą zostać wykorzystane ponownie? Niestety, 
często spotykaną praktyką jest wylewanie zużytego oleju 
do zlewu – może to spowodować zatkanie się rury kanali-
zacyjnej, jest to także szkodliwe dla naszej planety.

Jakie rodzaje olejów powinniśmy segregować?
Poddajemy recyklingowi każdy tłuszcz, którego 
używamy do żywności. Wszystkie oleje i tłuszcze 
jadalne – odpowiednio zabezpieczone –  powinni-
śmy wrzucać do pojemnika na olej. Bez względu 
na to, czy są to oleje słonecznikowe, rzepakowe, 
sojowe czy palmowe. Także oliwy z oliwek oraz ma-
sła, margaryny czy smalce mogą zostać poddane 
recyklingowi.

Dlaczego segregacja oleju jest korzystna?
Olej zatyka zarówno rury w domu, jak i w całej sieci ka-
nalizacyjnej. Usuwanie usterek spowodowanymi olejem 
w rurach, może być bardzo czasochłonne i kosztowne. 
Co więcej – oleje i tłuszcze nie są całkowicie usuwane 
w oczyszczalniach ścieków.
Oczyszczony i poddany recyklingowi olej ponownie 
staje się cennym surowcem do dalszego przetwórstwa 
przemysłowego. Służy jako dodatek do biopaliw drugiej 
generacji lub jako surowiec do produkcji paliwa lotnicze-
go pochodzącego wyłącznie z recyklingu. Jeśli poddaje-
my recyklingowi olej, zmniejsza się konieczność uprawy 
nasion oleistych do celów przemysłowych, ponieważ je-
den olej jest używany dwukrotnie. Wreszcie, proces ten 
redukuje ilość CO2 emitowanego do atmosfery.

Jak poprawnie przygotować oleje i tłuszcze do uty-
lizacji?
Zużyte oleje i tłuszcze wystarczy zlać do jakiejkolwiek 
butelki typu PET. Nigdy nie wlewaj gorącego oleju do 
butelki PET, może się stopić i spalić!
Pełną, szczelnie zamkniętą butelkę zanieś do najbliż-

szego pojemnika przeznaczonego do segregacji olejów. 
Do pojemnika należy wrzucać wszystkie rodzaje olejów 
i tłuszczy, które są używane do przygotowania jedzenia 
w twoim domu. 
W gminie Kozy znajdziemy 15 lokalizacji z pojemni-
kami na zużyte oleje.
1. Place zabaw: ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Pod-

górska, ul. Zagrodowa, ul. Lipowa, ul. Przecznia, ul. 
Wrzosowa, ul. Agrestowa.

2. Placówki oświatowe: teren przed Szkołą Podsta-
wową Nr 1, plac Ks. Karola Kochaja 1; teren przed 
Szkołą Podstawową Nr 2, ul. Przecznia 1, teren 
przed Przedszkolem Publicznym w Kozach, ul. Plac 
Ks. Karola Kochaja 2, teren przed Przedszkolem 
Publicznym w Kozach, ul. Akacjowa 8. 

3. Inne miejsca:  Punkt Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych w Kozach, ul. Szkolna, przed 
budynkiem Urzędu Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 
przed budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kozach przy ul. Szkolnej 1. 

Wszystkie lokalizacje znajdują się na stronie 
https://www.segregujolej.pl/mapa/.  (UG)

Blisko 5 kilometrów kanalizacji

Czas na przyłącza!

UWAGA! Brak zastosowania się do 
warunków technicznych wykonania 
przyłącza wydanych przez  ZWiK w Wi-
lamowicach, skutkuje brakiem możli-
wości spisania protokołu odbioru koń-
cowego przyłącza. Prosimy, aby przed 
przystąpieniem do wykonania robót 
budowlanych  dokładnie zapoznali się 
Państwo z treścią dokumentacji otrzy-
manej z Urzędu Gminy Kozy, w tym 
wydanymi przez ZWiK w Wilamowi-
cach warunkami technicznymi. 
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W trosce o planetę
Z okazji Światowego Dnia Ziemi 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
aktywnie włączyli się w akcje promu-
jące ekologię. Przygotowali plakaty 
z informacjami dotyczącymi działań, 
które pomogą w zachowaniu czystego, 
zdrowego, a przez to sprzyjającego ży-
ciu ludzi i zwierząt otoczenia.

Uczniowie uczestniczyli także w corocznej 
akcji PTT „Sprzątamy Beskidy”. Podczas 
drogi na Klimczok młodzi ludzie nie tyl-
ko pokonywali swoje słabości związane 
z wyjściem na szczyt, ale też zbierali śmie-
ci, które zostały bezmyślnie wyrzucone 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

Nawet u najmłodszych można było zauwa-
żyć niesmak związany z widokiem każdego 
kolejnego rupiecia.
22 kwietnia, a więc dokładnie w Świato-
wym Dniu Ziemi, najmłodsi uczniowie 
poszerzali wiedzę i promowali zachowania 
proekologiczne – poznawali zasady segre-
gacji śmieci oraz ich drogę do ponownego 
wykorzystania. Klasa 1a wybrała się na spa-
cer po okolicy, zwracając szczególną uwagę 
na piękno otaczającej przyrody. Jedno-
cześnie, chcąc pomóc naturze, dzieci włą-
czyły się w akcję sprzątania świata. Dzielni 
pierwszoklasiści zakasali rękawy i spaceru-
jąc zebrali zauważone śmieci. Następnie, 
wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę, 
dokonali segregacji odpadów, umieszcza-
jąc je w odpowiednich kubłach.
– Każdy z nas wie, że środowisko jest do-
mem dla milionów gatunków roślin i zwie-
rząt, które znamy i kochamy. Dlatego nie 
tylko mieszkajmy i korzystajmy, ale przede 
wszystkim dbajmy o nasze wspólne dobro 
– apeluje zgodnie szkolna społeczność. 

(SP)

Tradycyjnie przed nadejściem świąt 
w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się 
Kiermasz Wielkanocny.
W czwartek 7 kwietnia można było po-
dziwiać oraz zakupić wielkanocne ozdoby 
– co istotne – wszystkie wykonane własno-
ręcznie. Rękodzielnicze dzieła przygotowa-
li uczniowie świetlicy wraz z nauczycielami 
oraz młodzież z klas starszych. Nic dziwne-

go, że kiermasz cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem, a wystawione dzieła zostały 
wyprzedane w ciągu kilku godzin.
Każdej osobie zaangażowanej w kiermasz 
należą się szczególne podziękowania. A to 
w związku z faktem, że całkowity z niego 
dochód w kwocie 2450 zł przeznaczony 
zostanie na cele charytatywne. 

(R)

Twórczy kwiecień
Ostatni miesiąc upłynął dzieciom 
z Przedszkola Publicznego na bar-
dzo twórczych aktywnościach.

Początkiem kwietnia odbyła się VIII 
edycja recytatorskiego konkursu „Brze-
chwa dzieciom”. Przedszkolaki, korzy-
stając z przygotowanych rekwizytów, 
w barwnych strojach zaprezentowały 
jedne z najpiękniejszych dziecięcych 
wierszy.
22 kwietnia obchodzono Światowy 
Dzień Ziemi. Dzieci zastanawiały się co 
dobrego można zrobić dla naszej plane-
ty. Uczyły się poprawnego segregowa-
nia śmieci, wykonywały prace plastycz-
ne oraz poznały trudne słowa związane 
z ekologią i środowiskiem, jak choćby... 
recykling.
W minionym miesiącu przedszkole po 
raz kolejny odwiedziła również grupa 
teatralna „Skrzat” z Krakowa z intere-
sującym przedstawieniem „Muzyczne 
podróże po Europie”. 

(PP)

Święta Wielkanocne już za nami. Nio-
są one zawsze ze sobą radość, wza-
jemną życzliwość i dodają siły w po-
konywaniu trudności. Taki też klimat 
towarzyszył inicjatywom zorganizo-
wanym w Niepublicznej Szkole Pod-
stawowej w Kozach.

Na Kiermaszu Wielkanocnym można było 
zakupić m.in. przepiękne ozdoby wyko-
nane przez uczniów szkoły i ich rodziców, 
kartki świąteczne oraz ukraińskie pyszno-
ści. Dochód z kiermaszu został przekazany 
na pomoc społeczności Ukrainy. Ale nie 
zapomniano również o samotnych i po-
trzebujących rodakach. Uczniowie wolon-
tariatu i nauczyciele zaprosili wszystkich 
chętnych gości na ciepły przedświąteczny 
poczęstunek.
Święta Wielkanocne obfitują w tradycje 
i zwyczaje ludowe, a dzieci chętnie je po-
znają. W tym duchu w szkole przeprowa-
dzono warsztaty wyrobu palem wielka-
nocnych. Wzięli w nich udział uczniowie 
klas młodszych, każdy wykonał tradycyjną 
palmę z bukszpanu, gałązek wierzbowych 

oraz suszonych kwiatów. Wykonane pal-
my uczestnicy zabrali ze sobą do poświęce-
nia w Niedzielę Palmową.
Z kolei w ostatnich dniach nauki przed 
świętami Samorząd Uczniowski zorgani-
zował akcję poszukiwania czekoladowych 
jajeczek wokół budynku szkoły. Wszyscy 
z entuzjazmem i zaangażowaniem w rado-
snej atmosferze wzięli udział w zabawie, by 
po niej delektować się pysznymi słodko-
ściami.
– W natłoku spraw i obowiązków, gubi 
nam się czasem urok prawdziwych, trady-
cyjnych świąt. Warto, żeby pewne obrzędy 
nie zaniknęły, stanowią one bowiem część 
naszej bogatej kultury – przyznaje nauczy-
cielskie grono NSP w Kozach. 

(K.Walaszek)

Kiermasz z charytatywnym przesłaniem

W świątecznym klimacie

foto: arch. SP2

foto: arch. SP2

foto: arch. NSP
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W kwietniu uczniowie klas 1b i 1c Szko-
ły Podstawowej nr 2 wybrali się na wy-
cieczkę do Chlebowej Chaty, położonej 
w malowniczej, beskidzkiej dolinie. Ta 
swoista „podróż w czasie” była dla dzie-
ci niezwykłym doświadczeniem.
Dzieci z zainteresowaniem wsłuchiwa-
ły się tu w opowieści gospodarzy chaty 
o dawnym życiu mieszkańców. Zapozna-
ły się z tajnikami wypieku chleba, wyrobu 
masła i sera oraz zagadnieniami związany-

mi z pozyskiwaniem miodu i pracą pszcze-
larza. W starej stodole uczniowie nie tylko 
oglądali, ale i mogli usiąść w dawniej uży-
wanych maszynach w rolnictwie. Mogli 
więc poczuć się, jak traktorzysta na po-
wojennym Ursusie, wsiadać na sanie lub 
bryczki czy też wejść na stary motocykl. 
Urozmaiceniem wycieczki było samo-
dzielne młócenie cepami, mielenie zboża 
na żarnach oraz wypiek podpłomyków 
wraz z ich degustacją.     (SP)

Egzaminy ósmoklasisty tuż, tuż. Aby 
uczniowie klas ósmych mogli zapoznać 
się z procedurami związanymi z przepro-
wadzeniem egzaminu, a także by wykazali 

się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą, 
w dniach 11-13 kwietnia przeprowadzo-
no w Szkole Podstawowej nr 1 egzamin 
próbny. Uczniowie w trakcie tych trzech 
dni rozwiązywali testy z języka polskiego, 
matematyki i języka angielskiego. Egza-
miny przebiegały w spokojnej i przyjaznej 
atmosferze, co pozwoliło każdemu ucznio-
wi klasy 8 zweryfikować poziom przygoto-
wania do właściwej próby egzaminacyjnej, 
która nastąpi pod koniec maja. W czwartek 
28 kwietnia w godzinach 16.00-18.00 na 
terenie placówki odbywały się Targi Edu-

kacyjne. Miały one pomóc uczniom klas 
8, a także ich rodzicom w zapoznaniu się 
z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawo-
wych z najbliższej okolicy. W targach wzięło 
udział 29 szkół, które zaprezentowały swoje 
atuty i zachęcały, w formie ciekawych pre-
zentacji i bogatej oferty zajęć, do wybrania 
właśnie ich szkoły. Wydarzenie cieszyło się 
popularnością wśród ósmoklasistów, którzy 
mieli okazję do porównania propozycji po-
szczególnych placówek, a także bezpośred-
niej rozmowy z ich przedstawicielami.         

(SP1)

Kwiecień minął bardzo szybko. 
Wspólna energia społeczności 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Kozach skumulowana zosta-
ła, by zorganizować pierwszy 
„Piknik promocyjny”, który 
odbył się w sobotę 23 kwietnia 
na placu przy szkole.
Promocja wydarzenia nie zawiodła 
– przybyło wielu ósmoklasistów, 
często z rodzicami. Pogoda również 
dopisała. – Cieszymy się z pomocy 
rodziców uczniów i obecności absolwen-
tów, którzy świadczyli, że jesteśmy tacy, „ja-
kimi nas zobaczono”. Anegdoty o dyrekto-
rze, o nauczycielach i pracownikach szkoły 
przygotowane przez uczniów niektórych 
gości zdumiały wnikliwością obserwacji 
i językiem pełnym humoru. W „przestrzeni 
zewnętrznej” nie wszystkie szkolne działania 
można było zaprezentować, stąd uczniowie-
-przewodnicy oprowadzali zaproszonych 
po budynku Liceum. Wielu ósmoklasistów 
mówiło: „chcę tu wrócić, zanim wybiorę”. 
Zapraszamy! – opowiada dyrektor Alina 
Nowak. – Dziękujemy również za wsparcie 
lokalnym przedsiębiorcom – pyszna gro-
chówka, kiełbaski, przekąski i dekoracje oraz 

prowadzącemu Mateuszowi Stworze za 
nadanie profesjonalnej oprawy wydarzeniu 
– dodaje. 
Tymczasem w ostatni piątek kwietnia 
czapki absolwentów LO w Kozach znów 
pofrunęły w górę przed Pałacem Czeczów 
po wzruszającej uroczystości zakończenia 
szkoły. Ostatni rocznik „po gimnazjum” 
został pięknie pożegnany: muzyką forte-
pianową, śpiewem solistek i oczywiście 
nagrodami (w tym Stypendiami Wójta 
Gminy Kozy dla Natalii Januszyk i Piotra 
Walusia). Tak w swoim przemówieniu 
wydrukowanym w roczniku „Absolwent” 
napisała dyrektor Alina Nowak: – Przy-
miotnik „ostatni” zazwyczaj przygnębia. 

Jednak gdy myślimy otwarcie, po-
wiedziałabym „przestrzennie”, to 
dostrzeżemy, ile to „położenie na 
osi czasu oświaty w Polsce” dało 
szans wielu uczniom. Niektórzy 
z Was byli z nami przez pięć lat, 
albo, jak to powiedział Adam Z., 
„pół dekady”. Zdawali „małą matu-
rę”, czyli egzamin gimnazjalny, a te-
raz mają przepustkę do egzaminu 
dojrzałości. Inni, z sąsiednich miej-
scowości, dołączyli trzy, dwa, a na-

wet rok temu. Dziś, patrząc na świadectwo 
ukończenia Liceum, które dokumentuje 
wykształcenie średnie, dostrzeżecie, każdy 
z osobna, sukces na swoją miarę. Ja jestem 
wdzięczna, przede wszystkim Waszym Na-
uczycielom, oraz wszystkim Sprzymierzeń-
com, w tym najwierniejszym – Waszym 
Rodzicom, bo kolejnych 47 młodych ludzi 
uzyskało wykształcenie średnie tu w Ko-
zach (dołączając do ponad dwóch tysięcy 
poprzedników) i może, jak to się dzieje 
od 25 lat, zdawać tutaj w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego maturę. Liceum w Kozach tym 
się wyróżnia, że żaden talent nie zostanie tu 
zmarnowany.       (R)

Zapach chleba, smak tradycji...

Co nowego w SP1?

Tutaj talenty się nie zmarnują...

foto: arch.

foto: arch. SP2

foto: arch. SP1
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Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu 
Północ dobiegła końca. W ostatnich mie-
siącach robotnicy prowadzili prace na uli-
cach Kalinowej, Lipowej oraz Morelowej. 
W ramach inwestycji kompleksowo prze-
budowano trzy drogi – zabudowano nową 
kanalizację deszczową, przebudowano 
zjazdy do poszczególnych działek, każda 

z dróg zyskała nową podbudowę oraz na-
kładki asfaltowe. Z jednej strony mowa 
więc o wygodzie dla kierujących, z drugiej 
nie zapomniano o kwestiach bezpieczeń-
stwa pieszych. Wzdłuż ulicy Lipowej odno-
wiono i dobudowano w brakujących miej-
scach chodnik dla pieszych, w przypadku 
pozostałych dróg utwardzono pobocza 

wykorzystując kostkę brukową. Na dwóch 
skrzyżowaniach – Lipowej z Kalinową 
oraz Morelową – powstały tzw. wyniesio-
ne skrzyżowania, co dodatkowo wpłynąć 
ma na bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego w tej okolicy. Do inwestycji 
powracamy kilkoma migawkami zdjęcio-
wymi.                       (RED)

Osiedlowa 
przebudowa

Szeroko zakrojona inwestycja związana 
z przebudową aż 7 dróg na Osiedlu 100 
przebiega zgodnie z planem. W ostat-
nich dniach prowadzono prace związane 
z budową kanalizacji deszczowej w ramach 
ulic Bukietowej, Wiśniowej i Zdrojowej. 
W przypadku ulicy Wiśniowej rozpoczęto 
również roboty dotyczące tzw. korytowa-
nia pasa drogowego, co pozwoli w następ-
stwie na przygotowanie nowej nawierzchni 
asfaltowej. Zakończone zostały natomiast 
działania obejmujące budowę dwóch od-
cinków kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ulicy Zdrojowej. Do inwestycji i postępów 
prac powracać będziemy w kolejnych wy-
daniach naszej gazety.  (MS)

Miejsce spotkań i zabawy najmłodszych 
– plac zabaw przy Przedszkolu Publicz-
nym (pl. Ks. Karola Kochaja) zyskał 
nowe oblicze. To za sprawą inwestycji 
w nowe urządzenia i wyposażenie. 

Zamontowano m.in. tablice dydak-
tyczne, bujaki czy huśtawki, z których 
chętnie korzystają najmłodsi podczas 
przerw w zajęciach. Miejsce na placu 
zabaw zyskało również tablice infor-
macyjne, regulamin, ławeczki, kosz na 
śmieci oraz stojak na rowery. Ten ostat-
ni element zapewne przydatny będzie 
w godzinach popołudniowych. Co war-
te podkreślenia, miejsce po zakończo-
nych zajęciach w przedszkolu udostęp-
nione jest dla wszystkich mieszkańców, 

najmłodsi mogą więc miło spędzać czas 
wśród rówieśników  i swoich opieku-
nów. – Co roku staramy się doposażać 
nasze place zabaw, by najmłodsi mogli 
efektywnie spędzać czas na zewnątrz. 
Dlatego też podjęliśmy decyzję, by plac 
zabaw przy przedszkolu poza godzina-
mi zajęć dostępny był dla wszystkich – 
podkreśla Marcin Lasek, zastępca wójta 
gminy Kozy. 

Plac zabaw przy Placu Ks. Karola Ko-
chaja dostępny jest dla wszystkich 
dzieci od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 17.00-20.00 oraz w weekendy 
w godzinach 9.00-20.00.

(MS)

Inwestycja gotowa

foto: MS

„Bogatszy” plac zabaw

foto: MS foto: MS



9PASJE

Kozianka Justyna Rychlik to kolejna 
osoba, która z ogromnym zapałem 
oddaje się swojej oryginalnej pasji. Tą 
jest bowiem moda i wszystko, co z nią 
związane. Zaczęło się, gdy była jeszcze 
małą dziewczynką...
– Odkąd sięgam pamięcią, a więc tak na-
prawdę najmłodszych lat, fascynował mnie 
kolorowy świat mody ze swoją różnorod-
nością form, krojów, materiałów i stylów. 
Zahipnotyzowana oglądałam modelki na 
wybiegach i wyobrażałam sobie, że też tak 
potrafię. Z mamy chust tworzyłam swoje 
kreacje. Pożyczałam jej buty, które ko-
niecznie musiały być na obcasie (bo tylko 
takie stukały), a za biżuterię służyły mi gu-
ziki nanizane na nitkę, w których czułam 
się niczym gwiazda filmowa – uśmiecha się 
pani Justyna Rychlik. Dodaje, że swoich 
sił próbowała nawet jako... projektantka. 
Stworzyła całą kolekcję sukienek dla ulu-
bionej lalki Barbie. – Marzyłam, by dostać 
się do tego kolorowego i tak odmiennego 
dla mnie wtedy świata. Wraz z upływem lat 
wcale z tych zamierzeń nie zrezygnowałam 
– przyznaje.
Podążając za swoją pasją trafiła na program 
MTV „Plain Jane” z brytyjską modelką, fa-
shionistką i reporterką Louise Roe, która to 
stała się dla pani Justyny źródłem inspiracji. 
– Utożsamiałam się z bohaterkami kolej-
nych odcinków. Z pomocą Louise prze-
chodziły przemianę z nieśmiałych i nie-
pewnych dziewcząt w świadome swojego 
piękna kobiety. Zapragnęłam tak, jak ona 
pomagać innym osobom odkrywać własne 
wewnętrzne i zewnętrzne piękno – tłuma-
czy. Wzięła udział w szkoleniu osobistej 
stylistki, następnie ukończyła prestiżowy 
kurs „Style and Business Academy” u Alicji 
Bogdan, który utwierdził ją w przekonaniu, 
że obrany kierunek jest w pełni zgodny z jej 
powołaniem.

Moda zdaniem Justyny Rychlik jest 
taką przestrzenią, w której zabawa, mie-
szanie rozmaitych stylów czy wreszcie 
ciągłe poszukiwanie czegoś nowego są 
bardzo istotne. Podkreśla, że kwestia 

ubioru zawsze była ważna, bo pierwsze 
wrażenie ma w różnych dziedzinach 
społecznych rolę niemalże kluczową. 
– Z czasem nasz strój stał się pewnym 
odzwierciedleniem osobowości. Coraz 
więcej ludzi chce wyróżniać się z tłumu, 
pokazać się, przyciągać uwagę. Oczy-
wiście są też takie osoby, dla których 
moda nie jest priorytetem, bo ważna 
jest wygoda i bez względu na wszystko 
stawiają na strój sportowy – mówi pani 
Justyna.
Dziś sama chętnie doradza innym w kwe-
stii ubioru, ale – co zupełnie szczerze przy-
znaje – za określeniem „doradca” nie prze-

pada. – Zdecydowanie wolę się określać 
jako kreator wizerunku, choć i ta nazwa nie 
oddaje w pełni tego, co robię. Nie wiem, 
jak można nazwać osobę, która zajmuje 
się odkrywaniem i ukazywaniem piękna 

zewnętrznego danej osoby, by wydobyć 
to wewnętrzne. Chyba najwyższa pora po-
myśleć nad odpowiednią nazwą – dodaje 
z uśmiechem.
Każde spotkanie pani Justyny z poszcze-
gólnymi klientami jest wyjątkowe. – Nie-
dawno spotkałam się z panią, która całe 
życie chodziła w spodniach i chciała się 
przekonać czy faktycznie sukienki i spód-
nice są dla niej, bo czekała ją ważna ro-
dzinna uroczystość. Myślę, że po naszej 
rozmowie i dużej ilości przymierzonych 
sukienek zaopatrzy swoją szafę w więcej 
kobiecych strojów. Zobaczyła na własne 

oczy jak pięknie podkreślają jej urodę – 
wyjaśnia nasza rozmówczyni. I przywołuje 
także inny ciekawy przykład, kiedy jeden 
z klientów odważył się na dobór nieco 
odmiennego fasonu spodni od tych, które 
nosił wcześniej. – Napotykam wiele osób, 
które nie mają swojego jasno określonego 
stylu i chcą, abym pomogła im go odnaleźć, 
a więc doradzić, jakie kolory pasują do da-
nego typu urody czy jakie ubrania do danej 
sylwetki – opowiada Justyna Rychlik.

Z pasji do mody

Z działalnością Justyny Rychlik jako kre-
atorki wizerunku, jej bogatym modowym 
portfolio, ale... nie tylko, zapoznać można 
się odwiedzając profile społecznościowe:
• www.facebook.com/TrulyUunique
• www.instagram.com/thetrulyunique

Portfolio kreatora wizerunku:
www.maxmodels.pl/stylista-veronique__.
html

foto: Arch. Justyny Rychlik
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Długi weekend majowy w naszej miejscowości upłynął w przyjemniej wiosennej 
aurze, z wieloma ciekawymi wydarzeniami. Naszą miejscowość odwiedził Hen-
ryk Talar – więcej o tym na stronie 3, w parku dworskim odbywało się wydarzenie 
Żarciowozy – Zlot Foodtrucków, nie zabrakło rzecz jasna tradycyjnych majowych 
uroczystości związanych z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja. Do 
tych wydarzeń powracamy naszą zdjęciową relacją.                  (MS)

Majówka w Kozach

Obchody Święta Narodowego Trzeciego 
Maja tradycyjnie odbywały się m.in. w ra-
mach złożenia wiązanek kwiatowych pod 
tablicami pamiątkowymi. Wśród delegacji 
nie zabrakło naszych strażaków czy przed-
stawicieli szkół.

Słoneczna, niedzielna aura sprawiła, że par-
kowe biwakowanie było bardzo przyjem-
ne. Jedzenie, napoje, atrakcje dla dziecia-
ków – te wszystkie elementy czekały rzecz 
jasna na uczestników wydarzenia Żarcio-
wozy – Zlot Foodtrucków przez 3 dni – od 
piątku do niedzieli. 
Wśród gości odwiedzających zlot food-
trucków nie zabrakło najmłodszych. Ich 
zainteresowanie szczególnie wzbudzały 
kolorowe balony.
W parkowym mini-miasteczku spróbować 
mogliśmy zarówno klasycznych burgerów, 
jak i jedzenia z różnych zakątków świata 
– meksykańskich ostrości, hiszpańskich 
słodkości czy różnego rodzaju napojów.

Majówka w Kozach
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Po oficjalnej części spotkania z Henrykiem 
Talarem, znany aktor spacerował w parku, 
zwiedzał Pałac Czeczów, a także wnikliwie 
przyglądał się eksponatom znajdującym się 
w naszej Izbie Historycznej. 
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy 
Kozy aktor Henryk Talar otrzymał w 2020 

roku na wniosek Kozjkiego Kolektywu Ar-
tystycznego. Oficjalne przekazanie tytułu – 
z powodu pandemii – odbyło się 1 maja br. 
w sali widowiskowej Domu Kultury, gdzie 
licznie zgromadzona publiczność wysłu-
chała ciekawych anegdot z życia artysty, 
także tych związanych z Kozami. 

3 maja br. na koziańskim stadionie 
zgromadziła się spora liczba kibiców 
– wszystko za sprawą ciekawego, pił-
karskiego starcia derbowego – Orzeł 
Kozy zremisował z Pionierem Pisa-
rzowice 1:1. 

W drugi dzień wydarzenia „Żarciowozy – Zlot Fo-
odtrucków” Gminna Biblioteka Publiczna zapro-
siła na pierwsze w tym sezonie kino plenerowe. Na 
Letniej Scenie u Czecza wyświetlono film „Fran-
cuski Pocałunek”.

foto: arch.
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Piłkarze gromadzą punkty
To jak na razie przyzwoita runda wio-
senna w wykonaniu piłkarzy LKS 
Orzeł Kozy, którzy w a-klasowych roz-
grywkach konsekwentnie zmierzają 
do utrzymania, ogrywając przy tym 
swoich młodych zawodników.
Rywalizację rewanżową podopieczni tre-
nera Marcina Stefanowicza rozpoczęli od 
bardzo ważnych zwycięstw nad „zamiesza-
nymi” w walkę o utrzymanie w lidze druży-
nami z Grodźca i Wilamowic. Zamek poko-

nali u siebie 3:2, a decydujące trafienie w 89. 
minucie z rzutu karnego zaliczył Kacper 
Polakowski. Konfrontacja z Wilamowiczan-
ką, także rozegrana w Kozach, miała innego 
bohatera w osobie Huberta Gajdy. Na listę 
strzelców wpisał się dwukrotnie, w tym w sa-
mej końcówce meczu, gdy kozianie „odje-
chali” przeciwnikowi ze stanu 1:1.
Inny pozytywny wiosenny występ futbo-
listów Orła miał miejsce podczas długiego 
majowego weekendu. Trafienie Dawida 

Żurka z 48. minuty potyczki za-
pewniło ekipie z Kóz „oczko” 
w trudnej batalii z Pionierem Pi-
sarzowice. Żal natomiast najbar-
dziej domowego starcia z Zaporą 
Wapienica. W 85. minucie gospo-
darze wyrównali wynik, by w doli-
czonym przez sędziego czasie gry 
dać sobie strzelić gola na wagę 
kompletu punktów dla Zapory.
Żadnych łupów kozianie nie zdo-
łali za to przywieźć z wyjazdów 

do Czańca i Kobiernic. Nie zmienia to 
faktu, że w a-klasowej tabeli sytuują się na 
miejscu w pełni bezpiecznym w kontekście 
utrzymania w lidze. Dorobek 24 „oczek” 
po 19. meczach równoznaczny jest z lokatą 
9. w 14-zespołowej stawce.     (M)

Pływackie finały

W Radlinie i Gliwicach, w finało-
wych zawodach Ligi Szkół i Klubów 
Śląskich, wystartowali reprezentanci 
UKS Victoria Kozy.
Liczny udział aż 9 zawodniczek z rocznika 
2009 w Radlinie pozwolił wystawić dwa 
zespoły sztafetowe na dystansie 4x100 me-
trów stylem zmiennym. „Jedynka” UKS 
Victoria otarła się ostatecznie o podium, 
kończąc rywalizację na 4. miejscu.
Starsza grupa pływacka wystąpiła w Gli-
wicach. I tu wartościowych wyników nie 
zabrakło. Sydney Zagonari zajęła 3. lokatę 
na 100 m stylem grzbietowym, zaś Mikołaj 
Borkowski odebrał statuetkę dla najlep-
szych uczestników – w punktacji indywi-
dualnej był 9., a konkurencję 100 m „klasy-
kiem” ukończył na 2. miejscu.

Miłośnicy tenisa stołowego zawitali 
w kwietniu do Centrum Sportowo-
-Widowiskowego w Kozach, by wziąć 
udział w drugiej z odsłon cyklu Grand 
Prix Kóz „Złota Koza 2022”.
Hala sportowa i tym razem pękała 
w szwach, bo do rywalizacji w łącznie 
siedmiu kategoriach wiekowych przy-
stąpiło liczne grono 150 uczestników 
– począwszy od najmłodszych dziewczy-
nek i chłopców w grupie do lat 12, aż po 
seniorów. Tradycyjnie najlepsi młodzi 
pingpongiści uhonorowani zostali dy-
plomami oraz okolicznościowymi meda-
lami, na starszych zawodników czekały 
puchary. Dla wszystkich organizator 

przygotował poczęstunek.
W części stricte sportowej zaciętych 
meczów nie zabrakło, a uzyskane wyni-
ki mogą okazać się istotne w kontekście 
klasyfikacji generalnej Grand Prix Kóz. 
Pod uwagę brane będą ostatecznie trzy 
najlepsze rezultaty danego zawodnika 
spośród czterech zaplanowanych tur-
niejów. Kolejny odbędzie się w niedzie-
lę 11 września.

Wyniki LKS Orzeł Kozy w rundzie wiosennej A-
-klasy Bielsko-Biała:
• Zamek Grodziec 3:2 (dom), gole: Matlak, Ku-

nicki, K.Polakowski
• Wilamowiczanka Wilamowice 3:1 (dom), 

gole: Gajda – 2, Janosz
• LKS II Czaniec 0:1 (wyjazd)
• Zapora Wapienica 1:2 (dom), gol: K.Pola-

kowski
• Soła Kobiernice 0:3 (wyjazd)
• Pionier Pisarzowice 1:1 (dom), gol: Żurek

Skład: Marcin Kozielski, Dominik Orszulik, Da-
niel Mańkowski, Łukasz Pielesz, Jakub Mrozek, 
Jakub Kunicki, Konrad Janosz, Przemysław Pie-
lesz, Maciej Wróbel, Szymon Polakowski, Kac-
per Polakowski, Dawid Żurek, Roman Cholewa, 
Jakub Matlak, Michał Komędera, Marcin Ozimi-
na, Hubert Gajda, Jakub Jurafoto: Rozmus Photography

Złota Koza na półmetku

Kategoria – dziewczyny do lat 12:
1. Natalia Wszołek
2. Maja Kuboszek
3. Weronika Wszołek

Kategoria – chłopcy do lat 12:
1. Błażej Lorc
2. Marcel Pawłowski
3. Wojciech Londzin

Kategoria – młodzież do lat 18:
1. Robert Żydek
2. Oliwier Turek
3. Michał Pilch

Kategoria – seniorzy do lat 39:
1. Paweł Suchodolski
2. Sebastian Szostok
3. Adam Roszkowski

Kategoria – weterani 40-59 lat:
1. Robert Świrk
2. Robert Klafczyński
3. Damian Dąbrowski

Kategoria – weterani 60+:
1. Witold Nowakowski
2. Zbigniew Suchodolski
3. Andrzej Siedlaczek

Kategoria – seniorzy open:
1. Robert Świrk
2. Jerzy Ihas
3. Sebastian Szostokfoto: Arch. CSW w Kozach

foto: Arch. UKS Victoria Kozy



13SPORT

Finisz okresu przygotowawczego do 
sezonu na otwartych boiskach przy-
niósł cenne doświadczenie i zarazem 
godne wspomnienia osiągnięcie mło-
dzików UKS Kozy.
Dzięki świetnej postawie w rozgrywkach 
drużyna z Kóz zakwalifikowała się do fi-
nałowego turnieju ligi w kategorii młodzi-
ków na szczeblu Podokręgu Bielsko-Biała. 
W zmaganiach halowych w Wilkowicach 
zespół UKS pod trenerską wodzą Przemy-
sława Grenia zaprezentował się z dobrej 
strony. Wysoko bo aż 8:0 pokonał rówie-
śników z Porąbki, by po zaciętych spotka-
niach ulec 0:1 najlepszym tego dnia gospo-
darzom i 0:3 ekipie Czarnych Jaworze.
Młodzi kozianie odebrali zatem indywidu-
alnie pamiątkowe medale, a klub za swoją 

postawę został obdarowany kompletem 
piłek. Było także wyróżnienie dla zawodni-
ka UKS Michała Malarza, który w nagrodę 
za świetną grę został powołany do repre-
zentacji Podokręgu Bielsko-Biała na pre-
stiżowy Memoriał im. Jerzego Wyrobka na 

Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Skład drużyny młodzików UKS Kozy: 
A.Żelichowski, M.Rzeźnik, M.Malarz, 
K.Gąsiorek, K.Goliasz, W.Pindel, F.Wró-
bel, W.Wawak, K.Znamirowski, A.Pezda, 
W.Ostrowski.       (R)

Natalia Szpila, Magdalena 
Szpila, Grzegorz Drewniany 
i Mariusz Wyrozębski zali-
czyli udane starty w Mistrzo-
stwach Europy w trójboju 
siłowym, sięgając po najcen-
niejsze medalowe zdobycze.
Siedlce gościły około 500 za-
wodników reprezentujących 8 
krajów w ramach Mistrzostw 
Europy w trójboju siłowym 
federacji XPC. Pomimo silnej 
konkurencji tradycyjnie już 
znakomicie wypadli podopieczni trene-
ra Wiesława Wróbla ze Stowarzyszenia 
Benchpress Kozy, którzy czempionat opu-
ścili z obfitymi medalowymi łupami.
Natalia Szpila w wadze 52 kg w grupie 

wiekowej 16 lat sięgnęła po tytuł mi-
strzowski z wynikiem 100 kg. W tzw. mar-
twym ciągu Magdalena Szpila w wadze 
do 52 kg w kategorii junior zdobyła zło-
to osiągając 132,5 kg. Co więcej, wśród 

wszystkich startujących zawodni-
czek zajęła najwyższe miejsce. 
Grzegorz Drewniany w gronie ma-
sters w wadze 100 kg w trójboju 
siłowym z doskonałym rezultatem 
670 kg został mistrzem, pobił jed-
nocześnie dotychczasowy rekord 
Europy. Zwycięstwo osiągnął po-
nadto w przysiadach. Mariusz Wy-
rozębski w wadze 140 kg w mar-
twym ciągu podniósł z kolei 255 kg, 
co również okazało się wynikiem na 
miarę złotego krążka.

Kolejne zawody rangi Mistrzostw Europy 
federacji GPC zaplanowano na czerwiec 
w czeskim Trutnowie. I tu oczekiwać moż-
na koziańskich sukcesów. 

(MA)

Dobiegły na podium
Dobre występy podopiecznych LKS 
Orzeł Kozy w dorocznych „Czwart-
kach Lekkoatletycznych” to już nie-
mal tradycja.
Inauguracja wiosennego cyklu, jaka mia-
ła miejsce końcem kwietnia na stadionie 
lekkoatletycznym w Wapienicy, przy-
niosła wartościowe wyniki zawodniczek 
trenowanych przez Beatę Harat. Roksana 
Skrudlik wśród dziewcząt z rocznika 2010 
przybiegła na metę jako 2. na dystansie 
300 metrów w znakomitym czasie 49,26 
sek. Zuzanna Gaik (rocznik 2010) również 
zdobyła srebrny medal w biegu na 600 m, 
a Julia Pudełko (rocznik 2011) sięgnęła po 
złoto na 600 m.        (R)

Informacja organizacyjna – XX Bieg Górski 
na Hrobaczą Łąkę i IV Rajd Nordic Walking 
na Hrobaczą Łąkę

Już w sobotę 4 czerwca 2022 r. w Kozach od-
będą się zawody, które tradycyjnie zgromadzą 
liczne grono uczestników. XX Bieg Górski na 
Hrobaczą Łąkę i IV Rajd Nordic Walking na 
Hrobaczą Łąkę rozpocznie się i zakończy na 
terenie kamieniołomu. W związku z tym or-
ganizator apeluje do wszystkich osób korzy-
stających z urokliwego miejsca, aby w dniu 
wydarzenia w godzinach od 7.00 do 11.30 nie 
udawać się samochodem w okolicę kamienio-
łomu, gdyż służby porządkowe będą kierować 
ruchem od pętli autobusowej w górę (ul. Pa-
nienki oraz ul. Piaskowa). 
Jednocześnie dla mieszkańców okolicznych 
domów przejazd samochodem nie będzie 
w żaden sposób utrudniony. – Prosimy o wyro-

zumiałość i przychylność dla osób startujących 
w zawodach, a za wszelkie utrudnienia prze-
praszamy – nadmieniają organizatorzy.
Szczegóły XX Biegu Górskiego na Hrobaczą 
Łąkę i IV Rajdu Nordic Walking na Hrobaczą 
Łąkę dostępne są na stronie internetowej www.
bnhl.pl, uzyskać można je również dzwoniąc 
pod numer 505-091-884.                (RED)

Podium w podokręgu

Mistrzostwa i rekordy

foto: Arch. UKS Kozy

foto: Arch. Stowarzyszenia Bechpress Kozy

foto: Arch. CSW w Kozach
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Blask kojzkich perełek
Dobiega końca realizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Kozach mikropro-
jekt „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeź-
bie pogranicza polsko-słowac-
kiego”. Jednym z głównych 
elementów mikroprojektu była 
konserwacja przykładów malar-
stwa i rzeźby ze zbiorów Izby Histo-
rycznej im. Adolfa Zubera. Konserwacji 
poddano dwie rzeźby: „Chrystus ukrzy-
żowany” z krzyża przydrożnego z ul. Be-

skidzkiej oraz grupę 
rzeźb pod wspólnym 
tytułem „Pasyjka”. 

S p o ś r ó d 
o b r a z ó w 
konserwa-
cję prze-

prowadzono 
na trzech: „Matka 
Boska Częstochow-

ska (tzw. „czar-
na”)”, „Matka 

Boska Czę-
stochowska 
(tzw. „nie-
b i e s k a ” ) ” 
oraz „Portret 

mężczy -
zny”.
R z e ź b a 
p r z e d -

stawiają-
ca Chrystusa ukrzyżowanego pochodzi 
z drewnianego krzyża przydrożnego z ul. 
Beskidzkiej. Rzeźba przez lata była narażo-
na na oddziaływanie czynników atmosfe-
rycznych, co doprowadziło do jej częścio-
wego rozpadu przed kilku laty. Ręce oraz 
stopy figury odpadły od całości, a tułów 
uległ licznym spękaniom. Pierwotna po-
lichromia rzeźby uległa wykruszeniu, do 
czego doprowadziło wcześniejsze ama-
torskie pokrycie jej powierzchni lakierem. 
W ramach konserwacji podjęto decyzję 
o przeprowadzeniu tzw. konserwacji za-
chowawczej przywracającej pierwotny 
kształt rzeźby, jej zakonserwowanie oraz 
zachowanie śladu, jaki odcisnęły na niej 
negatywne czynniki.
„Pasyjka” stanowi grupę rzeźb przedsta-

wiających Chrystusa ukrzyżowanego oraz 
towarzyszące mu pod krzyżem Marię 

i Marię Magdalenę. „Pasyj-
ka” jest jedną z najmniej-
szych rzeźb znajdujących 

się w zbiorach Izby Hi-
storycznej. Struktura drewna 

była bardzo osłabiona działaniem 
drewnojadów, o czym świadczyły 
liczne otwory na ich powierzchni. 
W procesie konserwacji drewno 
zostało konsolidowane środkami 
chemicznymi, a ukryto także otwor-
ki po drewnojadach.

W przypadku dwóch ludowych 
przedstawień Matki Boskiej Często-

chowskiej („niebieskiej” i „czarnej”) 
proces konserwacji wymagał podkleje-

nia obu dzieł na nowe płótno oraz wykona-
nia nowych ram drewnianych, których oba 
te obrazy były pozbawione. Po usunięciu 
warstw brudu, wtórnych przemalowań 
oraz uzupełnieniu braków, wizerunki za-
prezentowały się w pełni.
„Portret mężczyzny” bliżej nieznanego 
twórcy o nazwisku Klimkiewicz odzyskał 
dawny blask. W wyniku prac konserwa-
torskich stopniowo odsłaniał nieznane 
dotąd detale i barwy, ukryte pod grubą 
warstwą brudu, który przez dziesięcio-
lecia pokrywał powierzchnię dzieła. 
Odnowiona została również oryginalna 
złocona rama.
Wszystkie prace konserwatorskie wy-
konane zostały przez Jarosława Szpa-
kowicza, artystę-plastyka, konserwa-
tora dzieł sztuki. Efekt prac zostanie 
zaprezentowany na majowej wystawie 
w Izbie Historycznej im. Adolfa Zubera 
oraz w wydanym z tej okazji okoliczno-
ściowym folderze. Zadanie „Konserwa-
cja obrazów i rzeźb oraz włączenie ich 
do ekspozycji stałej wraz z promocją 
sztuki artystycznej przełomu XIX i XX 
wieku” stanowi część mikroprojektu 
„Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie 
pogranicza polsko-słowackiego” współ-
finansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-

2020 oraz z budżetu państwa. Partne-
rem mikroprojektu jest Stowarzyszenie 
Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

(Bartłomiej Jurzak) 

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

foto: Bartłomiej Hałat
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Poziomo:
3/ ilość wydanych czasopism
6/ Beata, siostra Maria Gracjana, zmarła tragicznie we Lwowie w 2000 r.
7/ najsłynniejsze drzewo w Kozach
8/ Wincenty /zm. 1939/, koziański poeta
9/ zmowa
13/ ks. Józef, były proboszcz parafii Kozy i parafii Opatrzności Bożej 
w Bielsku-Białej
16/ hokeista na trawie
17/ handlowa impreza
18/ wezwanie do sądu
19/ Alicja, osobowość Roku 2021 Gminy Kozy
20/ zorganizowane działanie

Pionowo:
1/ biegłość, wprawa
2/ zielona pora roku
3/ na szyldzie lub na murze
4/ mundurowa zieleń
5/ uczta chrześcijańska
10/ kruszonka na kołaczu
11/ Stanisław, patron Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozach
12/ płynie przez centrum Kóz
13/ postać dezodorantu
14/ wątroba, nerka lub serce
15/ błona fotograficzna
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Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem wiado-
mości@kozy.pl lub złożyć osobiście w bibliotece lub 
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 31 maja br. podając 
swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontak-
towy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.

Wysyłając rozwiązanie krzyżówki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
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

 (Stanisław Laszczak)

Wójt Gminy Kozy Jacek Kaliński wraz 
z Gminną Biblioteką Publiczną w Kozach 
zapraszają do udziału w kolejnej edycji 
konkursu wiedzy KOZIAŃSKI OMNI-
BUS. Odbędzie się w piątek – 3 czerw-
ca br., w przededniu Dni Kóz w czytelni 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 
(Pałac Czeczów) o godz. 17.00. Konkurs 
ma formę testu składającego się z 30 pytań 
z różnych dziedzin wiedzy i trwa 30 min. 
Zapisy od godz. 16.30 w dniu konkursu lub 
poprzez e-formularz dostępny na stronie 
biblioteki (kod QR). Ilość uczestników 
jest ograniczona (15 osób) – chętni, któ-
rzy zgłoszą się poprzez e-formularz mają 
pierwszeństwo udziału. Konkurs przezna-
czony jest dla osób od 16 roku życia (osoby 
niepełnoletnie mogą brać udział za zgodą 
rodziców). Ogłoszenie wyników konkursu 
nastąpi w czasie Dni Kóz na 
scenie głównej. Zapraszamy 
do udziału.             (GBP)

Koziański OMNIBUS 
po raz trzeci

 Trwa nasza lokalna zabawa związana z przywo-
ływaniem wspomnień, zabawnych historii czy 
chwil. Wszystko w ramach konkursu „Koziań-
skie Anegdoty”. Prezentujemy tym razem wy-
różnioną  w kwietniu /pisownia oryginalna/, 
nadesłaną przez Jana Olmę. Równocześnie 
niezmiennie zachęcamy Państwa do wzięcia 
udziału w zabawie – szczegóły m.in. na stronie 
internetowej – www.domkultury.kozy.pl
Nieudany zamiar – Jan Olma
Córka z narzeczonym poszli na Chrobaczą 
Łąkę. Chciałem im zrobić niespodziankę i po 
pewnym czasie wybrałem się za nimi samo-
chodem. Było to pod koniec marca. Dobrze 
jechało się do góry dopóty, dopóki jezdnia była 
nasłoneczniona, nieoblodzona i czarna. Dalej, 
gdzie słońce nie docierało jezdnia była oblo-
dzona. Zaparkowałem więc auto na poboczu 
i poszedłem pieszo, z myślą że to już niedaleko. 
Szedłem powoli, gdyż bolała mnie noga. Po 
pół godzinie zapytałem wracających turystów, 
jak jeszcze daleko. Usłyszałem, że jeszcze ok. 
pół godziny. Nie będę się przecież wracał, po-
szedłem dalej, a że było ślisko, co jakiś czas upa-
dałem „na cztery łapy” (…)

Kiedy uszedłem kolejne 20 
minut zapytałem następ-
nych, ile jeszcze do schroni-
ska i znów usłyszałem odpo-
wiedź, że jeszcze ok. pół godziny. 
Co robić, co robić? Pomyślałem. Iść już nie 
mogę, bo boli noga. Do przodu daleko, z po-
wrotem również. Wziąłem więc z ziemi ko-
stur i oparłszy się na nim, czekałem, że może 
ktoś pojedzie z dołu autem o napędzie na 4 
koła. Tak też się stało. Uprzejmy kierowca 
podwiózł mnie pod samo schronisko i poje-
chał dalej. Córki już niestety tam nie było. 
Wypiłem kawę, humor mi się poprawił, tym bar-
dziej, że po chwili kierowca wracał, a zobaczywszy 
mnie, zatrzymał się i znowu podwiózł mnie, tym 
razem do mojego auta. Radość moja była wielka. 
Chyba opatrzność Boska mnie uratowała, bo cóż 
bym ja zrobił gdyby nie ów kierowca. Wszystkie 
auta parkujące powyżej już się porozjeżdżały, 
słońce chyliło się ku zachodowi, komórka nie 
miała zasięgu. Musiałbym chyba wołać ratunku, 
ale z jakim skutkiem? Albo bym tam „uświerknął” 
do rana albo by mnie wilki zjadły...                        

(UTW)
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Corocznie wzrasta ilość odpadów ko-
munalnych powstających w naszych go-
spodarstwach domowych. Ponad 380 kg 
śmieci rocznie wytwarza mieszkaniec Kóz. 
Góry odpadów rosną, a co za tym idzie 
wzrasta również opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Tu i teraz 
możemy coś z tym zrobić – zadbać o na-
sze finanse i środowisko naturalne. Jak to 
zrobić? Mądre powiedzenie mówi: „lepiej 
zapobiegać niż leczyć”. Zapobiegajmy więc 
powstawaniu dużej ilości odpadów w na-
szym domu! 

Powinniśmy to zrobić już w trakcie ro-
bienia zakupów:
• kupuj artykuły codziennego użytku 

w dużych opakowaniach, starczy ich na 
dłużej, co w konsekwencji zmniejszy 
ilość powstających odpadów opakowa-
niowych;

• zwracaj uwagę, aby nie kupować artyku-
łów niepotrzebnie zapakowanych w kil-
ka opakowań, tj. w karton, folię, które 
dodatkowo trafią do kosza;

• staraj się wybierać żywność bez plasti-
kowych lub styropianowych opakowań, 
nie pozwalaj pakować każdego artykułu 
spożywczego do osobnej torebki, owoce 
i warzywa kupuj luzem;

• na zakupy wykorzystuj torby wielkokrot-
nego użytku; 

• kupuj tyle, ile potrzebujesz – nie mar-
nuj żywności, będzie mniej odpadów 
i mniejsze rachunki!

A w życiu codziennym:
• zrezygnuj z używania foliowych worecz-

ków i reklamówek; 
• organizujesz grilla? – nie używaj jednora-

zowych sztućców, kubków i talerzyków, 
są nieeleganckie i szybko trafią do kosza;

• urządzając przyjęcie pamiętaj o tym, by 
używać serwetek i obrusów materiało-
wych, dzięki nim chronisz środowisko; 
6 serwetek z materiału zastępuje 6000 
papierowych serwetek;

• ręczniki papierowe zastąp ściereczkami 
materiałowymi;

• używaj długopisów z wymiennym wkła-
dem; zastępują 12 długopisów jednora-
zowych;

• zamiast zwykłych baterii stosuj akumula-
torki wielokrotnego ładowania;

• unikaj jednorazowych maszynek do go-
lenia, zapalniczek – przedmioty te mają 
swoje wielorazowe, trwałe i tańsze odpo-
wiedniki.

Daj drugie życie produktom!
• niepotrzebne ubrania, urządzenia, me-

ble oddaj komuś, kto ich potrzebuje;
• zepsute urządzenia, jeśli to możliwe, 

spróbuj naprawić;
• opakowania po zużytych produktach 

możesz użyć do przechowywania róż-
nych drobiazgów, żywności albo upra-
wiania domowego ogródka;

• jednorazową reklamówkę wykorzystaj 
ponownie.

Oszczędzaj papier!
• zanim wyrzucisz kartki, zapisz po oby-

dwu stronach;
• czytaj gazety przeczytane już przez ko-

goś innego;
• drukuj dokumenty dwustronnie lub uży-

waj papieru zadrukowanego jednostron-
nie jako brudnopisu;

• zachowaj do ponownego użycia tekturo-
we pudła oraz papier pakunkowy;

• kupuj materiały papiernicze produkowa-
ne z makulatury;

• korzystaj z biblioteki i kupuj używane 
podręczniki, w ten sposób oszczędzasz 
pieniądze i pomagasz ratować lasy.

Kompostuj odpady biodegradowalne!
Kompostuj odpady biodegradowalne. 
Kompostowanie jest najbardziej przyja-
znym w przyrodzie sposobem na zmniej-
szenie ilości odpadów. Resztki z ogrodu 
czy kuchni mogą stać się ponownie uży-
teczne, jeśli zostaną poddane odpowied-
niemu procesowi rozkładu.

Segreguj odpady!
Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów 
to przede wszystkim zmniejszenie ilości 
odpadów, jakie trafiają na składowisko, 
ograniczenie eksploatacji zasobów natural-
nych poprzez wykorzystanie w produkcji 
surowców wtórnych oraz oszczędności fi-
nansowe segregującego odpady.

Ciekawostki:
• W Polsce marnuje się blisko 9 mln ton 

jedzenia rocznie; kupuj tylko tyle jedze-
nia, ile potrzebujesz;

• opakowania szklane można przetwarzać 
nieskończoną ilość razy; ponowne wy-
korzystanie 1 szklanej butelki to oszczęd-
ność 1100 W energii, której potrzeba do 
wyprodukowania nowej – tyle energii 
wystarczy by przez 5,5 godziny oglądać 
telewizję lub 22 godziny pracować przy 
komputerze;

• puszki aluminiowe można poddawać 
recyklingowi nieskończoną ilość razy; 
przetworzenie 1 tony aluminium to 
oszczędność 4 ton rudy i 700 kilogra-
mów ropy naftowej;

• 1 szklana butelka wprowadzona po-
nownie do obiegu pozwala zaoszczędzić 
energię potrzebną do świecenia 100 wa-
towej żarówki przez 4 godziny;

• Do produkcji 1 tony papieru potrze-
ba ok. 17 drzew; te drzewa produkują 
w ciągu roku tlen, który wystarczyłby dla 
170 osób;

• tworzywa sztuczne produkuje się z ropy 
naftowej, która należy do zasobów, któ-
rych ilość jest ograniczona; odzyskując 
tworzywa sztuczne, oszczędzamy ropę 
naftową i zużywamy mniej energii;

• z 35 plastikowych butelek można wy-
produkować bluzę z polaru;

• aluminiowa puszka rozkłada się od 200 
do 400 lat;

• niemal cały samochód (80 - 95%) prze-
znaczony do złomowania nadaje się do 
recyklingu;

• styropianowa tacka rozkłada się 500 lat; 
jeśli kupujesz obiad na wynos, weź ze sobą 
opakowanie wielorazowego użytku;

• 1 bateria z zegarka elektronicznego może 
zatruć aż 400 litrów wody; nie wyrzucaj 
baterii do kosza, oddawaj je w punkcie 
zbiórki albo wrzucaj do specjalnego po-
jemnika w sklepie;

• foliowa torba rozkłada się ok. 300 lat; 
• Polska wydaje 16 mln złotych rocznie na 

oczyszczanie lasów ze śmieci.

Zacznijmy dbać o środowisko tu 
i teraz, inspirujmy też innych do bycia 
EKO!
Zachęcamy również do odwiedzenia  stro-
ny internetowej Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska, dzięki której poszerzą Pań-
stwo wiedzę na temat postępowania z od-
padami – naszesmieci.mos.gov.pl.

(UG)

Jak zmniejszyć ilość odpadów?
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Tegoroczną gwiazdą Dni Kóz będzie ze-
spół Dikanda. Przybliżamy pokrótce syl-
wetkę muzyków, z którymi spotkamy się 
w pierwszych weekend czerwca. 
Dikanda to setki koncertów głównie 
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, ale rów-
nież w Indiach oraz w USA. To niekwe-
stionowana gwiazda world music, w bar-
dzo oryginalnej formie. Niejednokrotnie 
posługujący się własnym językiem „dikan-
disz”. Zespół stawia na autentyczność stylu 
– poszukuje nowych nurtów, a większość 
utworów jest ich oryginalnymi kompozy-
cjami. Muzyczne inspiracje czerpie z tra-
dycyjnych, folkowych brzmień orientu. Ist-
nieje od 1997 r., a w swoim dorobku ma 7 

płyt – w tym DVD Live nagrywane w za-
kopiańskim Teatrze Witkacego. Dikanda 
zdobywała także liczne nagrody – w tym 
„Płyta roku” niemieckiego czasopisma 
„Folker” w 2005 roku za „Usztijo”. To bę-

dzie podróż po etnicznych brzmieniach, 
pełna charyzmy i prawdziwych uczuć. 
Dokładny harmonogram prezentujemy 
na ostatniej stronie niniejszego wydania 
gazety.    (DK)

Czym jest piękne życie, dobre życie, 
szczęśliwe życie? Na te pytania starała 
się znaleźć odpowiedź Aleksandra Kutz 
w swoim filmie „Jeszcze zdążę”. Nie-
zwykle przejmujący i trudny realizacyj-
nie obraz powstał w reakcji na śmierć 
przyjaciela reżyserki. 
Na ekranie widzimy ludzi, którzy w ho-
spicjum oczekują na swój ostatni dzień 
i zaskakują odważnym oczekiwaniem 
szczęścia. Bohaterowie filmu Aleksan-
dry Kutz wskazują nam, gdzie go szu-
kać. Czy to możliwe, że wszystko, czego 
potrzebujemy jest tuż obok, w zasięgu 
ręki? Projekcja filmu Aleksandry Kutz 
odbyła się w Domu Kultury, a na sali 

zasiedli młodzi widzowie, którzy po 
obejrzeniu filmu mieli okazję spotkać 
się z autorką. Spotkanie wydawało się 
nie mieć końca. Wiele z pytań zada-
nych w filmie okazało się inspiracją do 
przemyśleń dla młodych osób, by nie 
przegapić szczęścia w swoim życiu i po 
prostu „zdążyć”.
– Składamy ogromne podziękowania 
panu Aleksandrowi Kornijczuk, ini-
cjatorowi spotkania z Aleksandrą Kutz 
i z niecierpliwością oczekujemy kolej-
nej okazji do kontynuowania podob-
nych spotkań – podkreślają organiza-
torzy.

(DK)

Tegoroczny Festiwal Orkiestr Dętych 
„Złota Trąbka” odbędzie się w Bielsku-Bia-
łej – konkurs estradowy, parada orkiestr, 
koncerty plenerowe, Kozach – Konkurs 

Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego, 
koncerty plenerowe, Jasienicy – koncerty 
plenerowe oraz w miejscowościach powia-
tu bielskiego – koncerty plenerowe. Weź-
mie w nim udział aż 16 zespołów, 5 z nich 

w formule online.
– Zależy nam bardzo, by impreza pomaga-
ła podnosić umiejętności uczestniczącym 
zespołom, kapelmistrzom i dyrygentom. 

Chcemy równocześnie, by była oka-
zją do artystycznej rywalizacji zespo-
łów – od młodzieżowych do seniora 
– mówią organizatorzy. A istotnie 
obecnie festiwal to nie tylko okazja 
do muzycznych konfrontacji, ale tak-
że spotkania, koncerty rozrywkowe 
czy okazja do promowania młodych 
muzyków i nawiązywania kontaktów. 
Złota Trąbka od początku swojego 

istnienia kojarzy się z gminą Kozy, wszak 
to właśnie w naszej miejscowości narodził 
się festiwal. Obecna edycja będzie już 18. 
odsłoną wydarzenia, a potwierdzeniem jego 
rangi jest fakt dorocznego, sporego zaintere-

sowania orkiestr, w tym tych zagranicznych. 
Wszak gościliśmy już zespoły z całej Polski, 
ale także zagraniczne ekipy – m.in. z Nie-
miec, Czech, Słowacji, Węgier czy Ukrainy. 
W ramach tegorocznych zmagań w Ko-
zach obejrzymy Konkurs o Puchar Sta-
rosty Bielskiego – powalczy o niego aż 7 
zespołów. Całość poprzedzi znana z lat 
wcześniejszym parada orkiestr zaplanowa-
na na ulicy Szkolnej, skąd dotrze przed es-
tradę. Poza konkursem usłyszymy również 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Kóz pod 
batutą Dawida Zbijowskiego. 
Wyniki poznamy o godz. 18.00, szczegóły 
dotyczące całego festiwalu znaleźć można 
w sieci – www.festiwal.kozy.pl.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem 
sprawuje wójt gminy Kozy – Jacek Kaliński. 

(DK/RED)

Dikanda w Kozach

foto: arch. DK

Jeszcze zdążę

Złota Trąbka

Taneczne występy
Na ostatni piątek maja – 27.05 br., zaplano-
wane zostało wyjątkowe wydarzenie dla całej 
koziańskiej społeczności związanej z tańcem. 
W ramach Gali Tanecznej RootArt publicz-
ności swoje umiejętności zaprezentują wszy-
scy członkowie klubu. Będziemy mieli więc 
okazje obejrzeć występy grupowe, swoim 
kunsztem zaskoczyć będą nas chcieli rów-
nież soliści. – Zapisujemy datę w kalenda-
rzach i widzimy się wspólnie. To jedyna taka 
okazja, by zobaczyć razem wszystkie grupy 
i solistów – przekonują w mediach społecz-
nościowych organizatorzy. I to właśnie tam 
znajdziemy wszystkie szczegóły, w tym pla-
nowaną godzinę rozpoczęcia wydarzenia - 
www.facebook.com/studiorootArt/.     (RED)



18 Koziańskie Wiadomości
MAJ 2022 KULTURA

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, Kozy, ul. Krakowska 5, tel. 33 817 41 09, e-mail: wiadomosci@kozy.pl
Gazeta dostępna na www.gbpkozy.pl.
Redaktor naczelny: Mateusz Stwora. Redakcja: Bartłomiej Jurzak, Monika Olma, Marek Małecki, Marcin Nikiel.
Teksty powstały przy współpracy Urzędu Gminy Kozy i podległych jednostek samorządowych.
Druk: drukarnia Propak, Partyzantów 52, 32-650 Kęty. Nakład 2250 egz.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie również prawo do skrótów i redagowania tekstów.

Razem 
– platforma 

cyfrowa kultury
– Z radością konstatujemy, że porcja 
solidnej, praktycznej wiedzy to nie 
tylko nowe kompetencje, ale również 
nowe spojrzenie na własne działanie. 
Tak się stało po pierwszym szkoleniu 
z zakresu prawa autorskiego dla lide-
rów i osób angażujących się twórczo 
w lokalne życie kulturalne – przybliżają 
koordynatorzy projektu „Konwersja cy-
frowa domów kultury”.
W ostatnich dniach odbyło się kolejne 
ze szkoleń, prezentujące możliwości 
realizacji projektów kulturalnych z wy-
korzystaniem sprzętu audio oraz do-
kumentowania i archiwizowania pracy 
twórczej. Niebawem natomiast kolejne 
spotkanie z zakresu podstaw realizacji 
wideo i transmisji internetowych na 
potrzeby prezentowania działań twór-
czych za pośrednictwem Internetu lub 
archiwizacji dokonań. Szkolenie zapla-
nowano na 28 maja br., w godz. 9.00-
15.00 w Domu Kultury. – Zapraszamy 
osoby zainteresowane tematem szkole-
nia, udział jest bezpłatny – przekonują 
koordynatorzy.
Wszystkie szkolenia to efekt realizacji 
projektu grantowego „Razem – plat-
forma kultury lokalnej”. Projekt ten 
realizowany jest przez Dom Kultury 
w Kozach, w ramach projektu syste-
mowego 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 (kwota dofinansowania: 
82400 zł).

(DK)

W ubiegłym roku informowaliśmy o zawią-
zaniu się komitetu redakcyjnego monografii 
historycznej Kóz, której wydanie plano-
wane jest na symboliczne 700-lecie naszej 
miejscowości w 2025 roku.  
Tym razem przybliżamy sylwetkę Redak-
tora Naukowego całości przedsięwzięcia 
– prof. UŚ dr hab. Lecha Krzyżanowskie-
go. Profesor jest wykładowcą w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Jego zainteresowania naukowe kon-
centrują się wokół dziejów prawa i wymiaru 
sprawiedliwości oraz historii inteligencji pol-
skiej w okresie międzywojennym. Posiada 
on bogate doświadczenie na gruncie autor-
stwa i redakcji monografii miejscowości. Był 
współautorem czterotomowej monografii 
Bielska-Białej (2010), monografii Wilamo-
wic („Wilamowice 1818-2018. Miasto i lu-
dzie”) czy powstającej monografii Komoro-
wic. Podkreślając popularność w ostatnich 
latach tego typu wydawnictw, prof. Krzy-
żanowski zaznacza, że ich funkcja jest dwo-
jaka. – U miejscowych mają za zadanie 
wzmacniać tożsamość lokalną oraz poczu-
cie wspólnotowości wynikającej z zamiesz-
kiwania w tej samej miejscowości. U obcych 
natomiast – wzmagać zainteresowanie opi-
sywaną miejscowością i zrodzić potrzebę jej 

odwiedzenia np. w trakcie wakacyjnych wę-
drówek. Dobra mo-
nografia nie może być 
skomplikowanym, 
naukowym studium, 
nieczytelnym dla od-
biorcy nie będącym 
zawodowym histo-
rykiem. Powinna 
uwzględniać w zbio-
rowym obrazie dzie-
jów miejscowości 
odzwierciedlenia lo-
sów poszczególnych 
instytucji, organizacji społecznych, ro-
dzin, lub nawet indywidualnych przeżyć 
– tłumaczy profesor. 
Lech Krzyżanowski jako Redaktor Na-
ukowy monografii Kóz czuwał będzie nad 
spójnością, zakresem tematycznym i warsz-
tatem naukowym poszczególnych części 
dzieła, a także utrzymywał kontakt i wymia-
nę informacji z pozostałymi autorami. W ra-
mach całości dzieła opracuje okres od 1918 
roku do współczesności.
W kolejnych numerach „Koziańskich Wia-
domości” informować będziemy o postę-
pach prac nad publikacją, przybliżymy rów-
nież sylwetki pozostałych autorów.        (GBP)

W sobotę 14 maja grupa dzieci z Kóz oraz 
ze Słowacji wzięła udział w grze terenowej 
– zadaniem było odnajdywanie elementów 
sztuki występujących w otaczającej nas prze-
strzeni. Efektem gry stanie się również wir-
tualny spacer prezentujący w formie mapki 
elementy sztuki artystycznej występującej 
w przestrzeni Kóz, który już niebawem bę-
dzie dostępny na stronie internetowej bi-
blioteki.
Podsumowaniem realizowanego przez bi-
bliotekę mikroprojektu będzie zaś spotka-
nie w piątek 27 maja br. o godz. 16.00 w sali 
koncertowej Pałacu Czeczów oraz wystawa 

poddanych konserwacji obrazów i rzeźb 
w Izbie Historycznej im. Adolfa Zubera.
Zadanie „Organizacja gry terenowej wraz 
ze spacerem wirtualnym i spotkanie in-
formacyjne” stanowi część mikroprojektu 
„Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie 
pogranicza polsko-słowackiego” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Interreg 
V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z bu-
dżetu państwa. Partnerem mikroprojektu 
jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLO-
NUS w Żylinie.                     (GBP)

Sztuka w przestrzeni

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

Powstaje monografia Kóz
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Na przełomie kwietnia i maja swoje 
zakończenie miały cykle warsztatów 
rękodzieła (snycerki i ceramiki), jakie 
odbywały się w bi-
bliotece w ramach 
mikroprojektu 
„Kojzkie pereł-
ki w malarstwie 
i rzeźbie pograni-
cza polsko-słowac-
kiego”. 
Na zakończenie 
każdej edycji warsz-
tatów (dwóch cera-
micznych dla dzieci 
oraz jednej snycer-
skich dla dorosłych) bibliotekę odwiedzili 
goście ze Słowacji w ramach partnerstwa 
w mikroprojekcie ze Stowarzyszenia 

Obywatleskiego POLONUS w Żylinie. 
W czwartek 19 maja br. w sali koncertowej 
Pałacu Czeczów odbyło się także semina-

rium popularnonaukowe „Znaczenie rę-
kodzielnictwa w sztuce artystycznej XIX 
i XX wieku”. W seminarium wzięły udział 

przedstawicielki środowisk naukowych, 
które na co dzień zajmują się badaniem 
szeroko pojętej sztuki i rękodzieła. Zapre-
zentowane referaty były tłumaczone na 
język słowacki z racji obecności gości ze 
strony partnera, a seminarium uświetnił 
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”. 
Zadanie „Rękodzielnictwo elementem 
dziedzictwa kulturowego” stanowi część 
mikroprojektu „Kojzkie perełki w malar-
stwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowac-
kiego” współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 
2014-2020 oraz z budżetu państwa. Part-
nerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie 
Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

(GBP)

Przycisk

Niezwykle autentyczny i poruszający był 
spektakl „PRZYCISK” Teatru Reduta 
Śląska, który widzowie obejrzeli w Domu 
Kultury w Kozach. Pozostawił nas z reflek-
sjami na tematy egzystencji, relacji między-
ludzkich oraz tego, jakim społeczeństwem 
jesteśmy – czy też za jakie się uważamy.
Każdy z widzów wyniósł własne spostrze-
żenia, jednak bez wątpienia to właśnie 
społeczna wymowa sztuki była najbardziej 
przejmująca. We współczesnym świecie 
pozorów, wymyślnych form i wszechobec-
nej hipokryzji, zaserwowana dawka bezpo-
średniości oraz szczerości może zadziałać 
niczym ulubione przez starożytnych dra-
maturgów „katharsis”. – Dziękujemy za 
wspaniałą ucztę teatralną, która w świet-
nie wyważonej formie przekazała nam tak 
ważną treść. Na specjalną uwagę zasługuje 
bardzo wysoki poziom gry aktorskiej oraz 
międzypokoleniowy zespół aktorów – 
podkreślają organizatorzy.                        (KKA)

Tradycyjne spotkanie dzieci i młodzie-
ży reprezentującej zespoły artystyczne 
działające na terenie powiatu bielskiego 
odbyło się w Domu Kultury w Kozach. 
Wszystko w ramach dwudniowego 
wydarzenia – Spotkanie Amatorskich 
Grup Artystycznych SAGA 2022.
W pierwszym dniu przeglądu na scenie 
zaprezentowały się zespoły teatralne oraz 
taneczne – łącznie to ponad 200 uczestni-
ków z 14 zespołów związanych z różnymi 
placówkami kulturalno-oświatowymi. Nie 
zabrakło rzecz jasna naszych koziańskich  
akcentów. W kategorii zespołów tanecz-
nych 1. miejsce zdobył zespół RootArt (ta-
niec współczesny, opiekun Sara Handzlik), 
2. lokata przypadła ex-aequo zespołowi 
RootArt Junior (modern jazz) oraz grupie 
z Czechowic-Dziedzic. W tej kategorii gru-
pa RootArt Mini zapracowała zaś na wy-
różnienie. Drugiego dnia do „rywalizacji” 
przystąpiło 10 zespołów wokalnych, instru-
mentalnych oraz instrumentalno-wokal-
nych – to łącznie blisko 180 uczestników. 
I w tym przypadku swoje sukcesy święcili 
nasi reprezentanci. W kategorii zespołów 
wokalnych 2. miejsce ex-aequo przypadło 
zespołowi Włóczykije – grupie średniej 
oraz młodszej, 3. lokata była „wspólnym 

dziełem” grupy starszej zespołu Włóczykije 
oraz chóru szkolnego z Kaniowa. 
I choć ostatnie miesiące nie zawsze umoż-
liwiały próby czy zajęcia pozalekcyjne, pasji 
i zaangażowania żadnemu z uczestników 
odmówić nie można. Była to kolejna, dobra 
okazja do rozwijania się najmłodszych talen-
tów w dziedzinie tańca, muzyki i teatru.  (RED)

Finał warsztatów rękodzieła
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Wyjątkowe pasje
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