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W środę 25 czerwca koziańskie Gimna-
zjum zorganizowało Akademię Muzyki, 
na której zaprezentowała się młodzież 
uzdolniona artystycznie.

Przed licznie zgromadzoną publicznością 
wystąpił zespół „Radiator” (J. Budzińska, 
J. Bułka, K. Solich, B. Prystupa i gościnnie: 
P. Szetyński, P. Frączkiewicz, J. Drewnicki), 
„Custom” (P. Pękala, M. Naglik, P. Frączkie-
wicz) oraz A. Polańska, P. Szeliński i J. Drew-
nicki. Wśród uczniów na scenie pojawili 
się również nauczyciele: P. Skowroński i M. 
Świerkot.
Święto muzyki stało się także okazją do 
wręczenia nagród uczniom, którzy w za-
kończonym roku szkolnym brali udział w 
różnych konkursach. Najpierw doceniono 
tych, którzy wyróżniali się w konkursach 
humanistycznych, następnie matema-
tyczno-przyrodniczych. Nie zabrakło tak-
że nagród dla najlepszych sportowców, 
wolontariuszy i tych, którzy udzielali się w 
świetlicy szkolnej.                            Anna Lasek

Akademia Muzyki

Dokładnie 103 lata temu – 5 lipca 1911 r. – urodziła się najstarsza mieszkanka Gminy Kozy 
pani Anna Stania. Z okazji tego pięknego jubileuszu Jubilatkę odwiedzili wójt Krzysztof 
Fiałkowski wraz z Bożeną Sadlik, przewodniczącą Rady Gminy, oraz Lucyną Greń z Urzę-
du Stanu Cywilnego. Złożyli jej gratulacje oraz najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, 
zdrowia, pogody ducha, dużo radości i spokoju na kolejne lata, przeżywane w cieple do-
mowego ogniska. Wzięli też udział w spotkaniu w rodzinnym gronie, przy urodzinowym 
torcie i kawie.

Pałacowy rekord w konstruowaniu najwyższej wie-
ży z patyczków został ustanowiony. Autorami tego 
wyczynu okazali się uczniowie klasy IV b ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kozach, którzy w poniedziałek 
16 czerwca odwiedzili Pałac Czeczów. Podczas od-
wiedzin dzieci miały okazję  zobaczyć Izbę Historycz-
ną im. A. Zubera, prezentującą m.in. historię parafii. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądał stary kościół 
w  Kozach, jakie są tutaj rodzaje kapliczek, jak rozpo-
znawać postacie świętych, znajdujących się w tych 
obiektach. Po zwiedzeniu wystaw historycznych 
dzieci uczestniczyły w mini warsztatach plastycznych 
i wtedy skonstruowały 13-piętrową wieżę. Wykorzy-
stały kilkadziesiąt wykałaczek, odrobinę masy cera-
micznej i zgrany zespół. (GBP)

Sto lat i trzy

Kozianie bardzo dobrze wypadli na tego-
rocznym Powiatowym Przeglądzie „Kuli-
narne Dziedzictwo”, jaki odbył się w czerw-
cu w Bestwinie.
Reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca „Ko-
zianie” wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich 
z Kóz zdobyli tam puchar za najlepszą pre-
zentację gminy. – Dziękujemy za wyróż-
nienie i mamy nadzieję, że nasze potrawy 
wszystkim smakowały – mówiły panie z 
Koła Gospodyń.

Kulinarne Dziedzictwo

Rekordowa wieża w Pałacu

Młody – jeszcze uczeń koziańskiego liceum – artysta 
Jacek Kućka zaprasza na wystawę swoich prac „Sanctus 
et reliquiae”. Po wernisażu i początkowej ekspozycji w 
Pałacu Czeczów wystawę można obecnie oglądać w ga-
lerii Domu Kultury w Kozach. Ekspozycja została zapre-
zentowana w ramach XV Beskidzkiego Festiwalu Nauki 
i Sztuki, zorganizowana wspólnie przez Dom Kultury w 
Kozach i Akademię Techniczno-Humanistyczną w Biel-
sku-Białej. Więcej zaproszeń na str. 18 i 19.

Wystawa
„Sanctus et reliquiae”
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wydarzenia

Koziańskie Wiadomości

Przy ul. Agrestowej zakończono prace 
przy budowie placu zabaw. Przedstawi-
ciele Urzędu Gminy zapowiadają też re-
organizację i doposażenie istniejących 
placów – przy ul. Podgórskiej i Wrzoso-
wej.
Budowa placu zabaw przy ul. Agrestowej 
dobiegła końca. To kolejne, bezpieczne 
miejsce przeznaczone dla dzieci w Kozach. 
Projekt przewidywał zagospodarowanie 
terenu, instalacje urządzeń do zabawy dla 
dzieci oraz powstanie boisk. Skończone są 
szlaki komunikacyjne, chodniki i dojścia. 
Zamontowano zabawki i ławki, wykonano 
ogrodzenie, obok jest też miejsce postoju 
dla samochodów. Teren zostanie otoczony 
zielenią. (HK, R)

Na wakacje!

Projekt „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach” został dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”.

Plac zabaw ukończony

Uczniowie koziańskich szkół zakończyli 
rok szkolny i zaczęli wakacje.
– Już w trzeciej – powiedziała „Koziańskim 
Wiadomościom” Emilia Malarz tuż po tym, 
jak wybiegła ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kozach w ostatni dzień roku szkolnego 
w drugiej klasie. – A na wakacje pojadę 
na wieś. Taką prawdziwą, gdzie są krowy 
i kury. I kozy nawet. Kuzynka mi wszystko 
objaśni, jak postępować z hodowlanymi 
zwierzętami – mówi. – Ja jadę na obóz 
harcerski. Będę stała na warcie. Już kiedyś 
stałam, przy okazji święta, ale to była war-
ta honorowa. Teraz czeka mnie prawdziwa 
warta, w końcu jestem zuchem – dodaje 
Iga, koleżanka z klasy. Dziewczyny pokazu-
ją swoje nagrody, jakie otrzymały za dobrą 
naukę i świadectwa. Jeszcze tylko ucało-
wać koleżanki i… wakacje.
W gorący czerwcowy piątek rok szkolny 
zakończyli uczniowie dwóch szkół pod-
stawowych w Kozach, nr 1 im. Jana III So-
bieskiego i nr 2 im. Stanisława Staszica, 
Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Liceum 
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego.
W przeddzień zakończenia roku szkolne-
go, w czwartek, w koziańskim gimnazjum 
uroczyście pożegnano klasy trzecie. W 
czasie akademii, zorganizowanej w Domu 
Kultury w Kozach, były kwiaty, miłe słowa 

i podziękowa-
nia dla wy-
ch ow awców. 
Każda klasa 
przygotowała 
film, prezentu-
jący jej doko-
nania na prze-
strzeni trzech 
spędzonych w 
gimnazjum lat. 
W piątek z kolei 
odbyło się pod-
s u m o w a n i e 
pracy uczniów 
klas pierw-
szych i drugich 
oraz rozdanie 
świadectw dla 
wszystkich uczniów.
W SP 2 uczniowie również tego dnia ode-
brali świadectwa i nagrody za osiągnięcia 
w nauce, sporcie oraz w konkursach. Tym, 
którzy uzyskali najwyższe średnie ocen w 
szkole wręczono statuetki: złote Micha-
łowi Strzeżoniowi i Julii Kwaśny, srebrną 
Karolinie Mikulskiej, zaś brązowe – Annie 
Harańczyk, Szymonowi Polakowskiemu, 
Zuzannie Furtak oraz Kacprowi Polakow-
skiemu. Natomiast 40 uczniów otrzymało 
medale za wzorową ocenę z zachowania i 
średnią ocen co najmniej 4,75. Najlepszymi 
sportowcami w roku szkolnym 2013/2014 
zostali Karina Jóźwin i Szymon Skrudlik.

Zakończenie roku szkolnego odbyło się 
także w przedszkolach. W Przedszkolu 
Publicznym była to okazja do pożegnania 
starszaków – Smerfów i Kubusiów.  Przygo-
towali oni na tę okoliczność występy i już 
po raz ostatni zaprezentowali przedstawie-
nia, zatańczyli oraz zaśpiewali.
Dla tego przedszkola zakończenie roku 
szkolnego przyniosło też wyniki przepro-
wadzonej tu wcześniej ewaluacji zewnętrz-
nej. Celem jej było zbadanie, jak promo-
wana jest w środowisku lokalnym wartość 
wychowania przedszkolnego. Przedszkole 
otrzymało najwyższą ocenę – A. (Z)

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach 
otrzymało od Ministerstwa Edukacji 
Narodowej certyfikat „Szkoła w ruchu”. 
Choć akcja MEN to stosunkowo nowy 
pomysł, certyfikat stanowi potwierdze-
nie wieloletnich działań szkoły.
„Szkoła w ruchu” to akcja MEN, która ob-
jęła miniony rok szkolny, miała promować 
aktywny tryb życia, działania na rzecz bez-
pieczeństwa dzieci, wykształcenie w nich 
prawidłowych nawyków.
Gimnazjum w Kozach podjęło działania 
w ramach akcji „Szkoła w ruchu”. Praca-
mi kierował Przemysław Greń z dużym 
wsparciem pozostałych nauczycieli wy-
chowania fizycznego: Anny Kaim, Elż-
biety Panek, Moniki Zembowicz oraz 
Tadeusza Tulickiego. Formalnym po-
twierdzenie tego, co szkoła robi od wielu 
lat, tzn. promowania aktywnego trybu 
życia, stało się właśnie przyznanie certy-
fikatu. 

Beata Mąka

Certyfikat dla Gimnazjum

W Gimnazjum podsumowano całoroczną pracę uczniów.
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Jakie rzeczywiste wydatki poniosła 
Gmina Kozy na inwestycje w ostatnich 
latach?

W obecnej kadencji, obejmującej lata 
2011-2014, wydatki na inwestycje w Gmi-
nie Kozy wyniosą ok. 32 mln zł, przy czym 
dotacje, pozyskane z różnych źródeł, 
będą stanowiły 16 mln zł. Innymi słowy, 
pozyskaliśmy znaczne środki zewnętrzne 
na realizację tych inwestycji. W historii 
samorządnej Gminy Kozy tak wielka ska-
la inwestycji – jak i uzyskanego wsparcia 
przez fundusze zewnętrzne – nie miała jak 
dotąd miejsca.
Udało się nam wykonać wiele projek-
tów, bardzo potrzebnych naszej lokalnej 
społeczności. Sami, z własnych budżeto-
wych pieniędzy nie bylibyśmy w stanie 
tych projektów zrealizować. I cieszę się, 
że nasze zabiegi o środki zewnętrzne na 
dofinansowanie inwestycji okazały się tak 
skuteczne. Trzeba pamiętać, że o każdą 
dotację musimy starać się w konkursie, 
w którym wygrywają lepsi, z lepiej przy-
gotowanymi projektami. Przez trzy lata z 
rzędu uzyskiwaliśmy dofinansowanie na 
przebudowę dróg lokalnych z tzw. „sche-
tynówek”, plasując się na wysokich miej-
scach. Nasz wniosek na zagospodarowa-
nie parku pałacowego uzyskał 12. miejsce 
w konkursie, w którym złożono 69 wnio-
sków, a dofinansowanie inwestycji będzie 
stanowiło aż 85 proc. wydatków.
Z inwestycji już zrealizowanych korzysta-
my wszyscy, poprawił się wizerunek na-
szej miejscowości. Za sukces naszej Gminy 
w tej kadencji uważam przebudowę 4,5 
km dróg, najważniejszych dla komunika-
cji. A trzeba do tego też doliczyć kolejne 
ok. 1,5 km nowych nakładek asfaltowych. 
Cieszy mnie również rozbudowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej, dzięki czemu w ostat-
nich latach może z niej korzystać kolejne 
ok. 1,4 tys. osób. Przebudowujemy i roz-
budowujemy również systemy kanaliza-
cji deszczowej, mosty i przepusty. Linie 
oświetleniowe na naszych drogach po-
prawiają bezpieczeństwo, łącznie posta-
wiliśmy 80 nowych lamp.
Inwestujemy w tej kadencji wielokierun-
kowo: kompleksowo zmodernizowaliśmy 
budynki gminne, począwszy od Przed-

W sobotę 21 czerwca Przedszkole Publiczne zorganizowało III Piknik Rodzinny.
Mimo niekorzystnej aury wszyscy wspaniale się bawili. Dla dzieci i rodziców przygoto-
wano konkursy i tańce. Dzieci mogły radośnie bawić się na dmuchanych zamkach do 
skakania, a wodzireje przy znanych przebojach prowadzili zabawy zarówno dla rodzi-
ców, jak i dzieci. Jak na piknik przystało, każdy mógł się uraczyć pysznym bigosem, kieł-
baskami z grilla, szaszłykami oraz równie pysznymi, domowymi ciastami, upieczonymi 
przez rodziców przedszkolaków. Dużym zainteresowaniem okazała się licytacja tortu 
upieczonego przez Lucynę Połącarz. Przeprowadzono też losowanie nagród, ufundo-
wanych przez sponsorów. Oprócz dobrej zabawy piknik przyniósł dodatkową korzyść 
– cały dochód, uzyskany podczas imprezy, zostanie w pełni przeznaczony na potrzeby 
wychowanków oraz przedszkola.

Piknik w przedszkolu

Wakacyjną aurę ekipy drogowców 
wykorzystują na przebudowę ul. 
Nadbrzeżnej. 
– Przebudowa ma przede wszystkim po-
prawić bezpieczeństwo pieszych i pod-
nieść standard poruszania się po ważnych 
połączeniach w naszej miejscowości – wy-
jaśnia wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski. Przy-
pomnijmy, że Nadbrzeżna to jedna z waż-
niejszych dróg prowadzących do centrum 
i do tej pory wielu mieszkańców, zwłaszcza 
dzieci i osoby starszye, pokonywały ją co-
dziennie, idąc skrajem jezdni. Po przebudo-
wie chodnik będzie miał 1,5 m szerokości, 
również pod wiaduktem kolejowym, gdzie 
powstanie specjalna konstrukcja. Poprzez 
przejścia dla pieszych ciąg chodników 
wzdłuż Nadbrzeżnej zostanie połączony z 
istniejącymi chodnikami przy Dworcowej i 
Sobieskiego, dzięki czemu piesi unikną nie-
bezpiecznego wchodzenia na jezdnię.
Wraz z trotuarem powstanie również 
nowa, sześciometrowa jezdnia. Droga zo-
stanie wzmocniona, będzie odporna na 
ruch cięższych aut. Przy okazji moderni-
zacji zostanie również przebudowana ka-
nalizacja deszczowa, oraz powstaną nowe 

konstrukcje nośne linii energetycznych i 
teletechnicznych. Prace modernizacyjne 
obejmą też odcinek koryta potoku, dzięki 
temu będzie możliwe wykonanie drogi o 
odpowiednich parametrach technicznych. 
Umowny termin zakończenia prac to ko-
niec października.
Modernizacji tego traktu towarzyszy re-
mont mostu w rejonie skrzyżowania ul. 
Nadbrzeżnej z ul. Miodową. Ekipy bu-
dowlane przejęły plac budowy, aby wy-
konać remont ustroju nośnego, w tym 
podpór mostu. Zostanie położona nowa 
nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości 
obiektu, a urządzenia stanowiące o bezpie-
czeństwie ruchu drogowego będą przebu-
dowane.
Koszt inwestycji wyniesie ok. 1,3 mln zł, 
połowę kwoty stanowi dofinansowanie z 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych (tzw. schetynówki). Przebudowa 
ul. Nadbrzeżnej to kontynuacja planu mo-
dernizacji dróg w centrum gminy, wcze-
śniej zostały wykonane ulice Cmentarna, 
Dworcowa i Przecznia, częściowo również 
ul. Szkolna. Modernizacja tej ulicy będzie 
kontynuowana. (HK, R)

wydarzenia

Mamy  
Wójt

Nadbrzeżna w przebudowie
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Koziańskie Wiadomości

Krzysztof Fiałkowski  odpowiada na pytania, zadawane przez mieszkańców Kóz

  pieniądze na inwestycje
szkola Publicznego, które teraz ma wysoki 
standard, należny placówkom oświato-
wym. Kolejną kompleksową moderniza-
cję przeszedł ośrodek zdrowia, z którego 
korzysta większość mieszkańców. Naj-
większą inwestycją kubaturową był Pałac 
Czeczów, który sam w sobie jest perełką 
architektoniczną nie tylko w powiecie. 
Podczas wakacji w Szkole Podstawowej 
nr 2 będą prowadzone prace budowlane 
w celu pozyskania nowych pomieszczeń, 
zostanie też  zmieniona nawierzchnia ko-
rytarzy przez nałożenie specjalnej, odpor-
nej wykładziny. Natomiast w Szkole Pod-
stawowej nr 1 unowocześniona zostanie 
kuchnia.

Wielka skala inwestycji doprowadziła 
budżet Kóz do zadłużenia. Czy w ko-
lejnych latach gmina będzie w stanie 
dalej inwestować, czy już tylko spłacać 
długi?

Jestem świadom, że wykonane w tej ka-
dencji inwestycje spowodowały wzrost 
zadłużenia gminy. Kwota długu wynosi w 
tej chwili 19,1 mln zł, co stanowi 44 proc. 
dochodów budżetu gminy. Jednak we-
dług Regionalnej Izby Obrachunkowej 
– instytucji kontrolującej wydatki samo-
rządów – nasze zadłużenie nie zagraża 
bezpieczeństwu finansowemu Gminy 
Kozy, toteż w 
najbliższ ych 
latach będzie-
my realizować 
zaplanowane 
i n w e s t y c j e . 
Chcemy m.in. 
z b u d o w a ć 
nowe integra-
cyjne przed-
szkole pu-
bliczne oraz 
przebudować 
ul. Beskidzką. 
Przygotowu-
jemy też dokumentację dla kanalizacji na 
terenie Małych Kóz i w rejonie kolektora 
„Czerwonka”. Jeśli tylko zdobędziemy ko-
lejne środki zewnętrzne na realizację tych 
planów, w kolejnych latach wykonamy te 
inwestycje.

Chcę podkreślić, że podejmując się reali-
zacji zadania z dotacją zewnętrzną Gmina 
musi najpierw zadanie zrealizować w ca-
łości na warunkach ustalonych w umowie 
z instytucją dofinansowującą. Czyli naj-
pierw musimy ponieść wydatki, a dopie-
ro potem następuje zwrot poniesionych 
kosztów. Kozy ze swojego budżetu – po 
odliczeniu wszystkich wydatków niezbęd-
nych do prawidłowego funkcjonowania 

Gminy – mogą 
wydać na inwe-
stycje średnio ok. 
2,5 mln zł rocz-
nie. Są to środki 
zbyt skromne 
dla zaspokojenia 
potrzeb i oczeki-
wań mieszkań-
ców. Dlatego tak 
bardzo zależało 
nam – i zależy – 
na pozyskiwaniu 
nowych funduszy 
zewnętrznych.

Mimo wielu własnych wydatków, Gmi-
na Kozy finansuje zadania, które nie 
należą do jej obowiązków. Dlaczego?

Za każdym razem staram się wygospoda-
rować środki na dofinansowanie zadań, 
które choć nie należą do zadań gminy, 
mają jednak duże znaczenia dla lokalnej 
społeczności, przede wszystkim zapew-
niają jej bezpieczeństwo. W tej kadencji 
przekazaliśmy dotacje na zakup nowo-
czesnego laparoskopu dla Szpitala Pedia-
trycznego oraz na doposażenie garażu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach i 
zakup wozu strażackiego z drabiną dla 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-
-Białej. Nie zapominamy również o Policji 
i każdego roku przekazujemy środki na 
jej doposażenie oraz na dodatkowe pa-
trole na terenie Kóz. Dofinansowaliśmy 
również zakup radiowozu dla Komisariatu 
Policji w Kobiernicach. Co roku przekazu-
jemy też pieniądze na zapewnienie trans-
portu zbiorowego oraz wymianę taboru, 
który wykonuje na naszym terenie PKS z 
Bielska-Białej. Te działania może trudno 
dostrzec, ale to dlatego, że są skuteczne. 
Gdyby ich zabrakło, szybko poczulibyśmy 
brak obecności policji, czy pogorszenie 
komunikacji. Poprawa standardu usług, 
świadczonych przez instytucje, z których 
korzystają nasi mieszkańcy, jest war-
ta tych dotacji. To służy dobru naszych 
mieszkańców.

Udało się nam wykonać wiele 
projektów, bardzo potrzebnych 
naszej lokalnej społeczności. 
Sami, z własnych budżetowych 
pieniędzy nie bylibyśmy w stanie 
tych projektów zrealizować.

„
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rozmowa miesiąca

Na jakich obszarach skupia się działal-
ność Spółdzielni Socjalnej „Kino Ma-
rzenie”?
Tomasz Czubek: Nasza Spółdzielnia jest 
młodą organizacją, działającą od roku. Jest 
zatem ciągle na etapie rozwoju. Główny 
profil działalności dotyczy aspektu arty-
styczno-teatralnego na rzecz środowiska 
lokalnego i regionalnego. Polega ona na 
wystawianiu spektakli, w których biorą 
udział osoby niepełnosprawne. Aktualnie 
realizujemy dwa takie przedstawienia, 
o których warto wspomnieć. Spektakl 
„Drzewo, które umiało dawać” to właśnie 
przykład aktywnego udziału osób, obję-
tych naszą opieką. Z kolei przedstawienie 
„O rybaku i złotej rybce” zrealizowane zo-
stało w konwencji czarnego teatru. Cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem. Gdy 
w grudniu ubiegłego roku wystawiliśmy 
je w Domu Kultury w Kozach, zjawiło się 
blisko 300 dzieci. Osoby niepełnosprawne 
pomagają tu chętnie w realizacji spekta-
klu.
Staramy się ponadto w ramach naszych 
działań realizować przedsięwzięcia dla 
innych grup społecznych, np. osób star-
szych, czy nieaktywnych zawodowo, któ-
re także wymagają wsparcia i pomocy.

Od roku wzmożoną działalność w Gminie Kozy prowadzi Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie”. W szczególności wychodzi 
ona naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, ale i starszych, czy mniej aktywnych zawodowo i społecznie. Projekt, 
który wzbudza obecnie największe zainteresowanie, to film o historii Kóz okiem ich mieszkańców. – Z dnia na dzień środowi-
sko coraz bardziej się integruje i tego jesteśmy świadkami – mówi nam Tomasz Czubek, prezes zarządu Spółdzielni Socjalnej 
„Kino Marzenie”, z którym rozmawiamy o istotnych dla koziańskiej społeczności zagadnieniach.

Spółdzielnia jak marzenie

Pomagacie mieszkańcom Kóz – czy 
dużo jest takich osób, które wymaga-
ją wsparcia? Jak ono przebiega?
Zadaniem Spółdzielni jest w szczególno-
ści wsparcie osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, a więc bezrobotnych, 
osób niepełnosprawnych, czy, jak wspo-
mniałem, grup nieaktywnych społecznie 
i zawodowo. Samych bezrobotnych zare-
jestrowanych w Gminie Kozy jest ponad 
400. My skupiamy się w naszych inicjaty-
wach głównie na tych osobach, które nie 
korzystają z usług urzędu pracy.
Aktualnie w Spółdzielni zatrudnionych 
jest sześć osób niepełnosprawnych, któ-
re świadczą pracę w formie artystycz-
no-teatralnej, oraz dwie osoby, mające 
poprzednio status bezrobotnych. Wyko-
nują obecnie prace porządkowe.

Co już istotnego dla mieszkańców 
udało się zrealizować? 
W związku z tym, że Spółdzielnia jest cią-
gle w fazie rozwoju – a dopiero ukończy-
liśmy remont siedziby – nasze działania 
były w tym okresie bardzo ograniczo-
ne. Poza wspomnianymi już pracami na 
rzecz osób niepełnosprawnych i bez-
robotnych, aktualnie realizujemy duży 

projekt dla osób starszych pod nazwą 
„Kino Marzenie”. W ramach prac przygo-
towawczych do szerszej działalności 1 
lipca 2014 r. Gmina Kozy przekazała na-
szej Spółdzielni budynek dawnego „Kina 
Marzenie”, w związku z aplikowaniem o 
środki z PFRON-u na utworzenie Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Kozach. Został 
złożony również wniosek do Urzędu Mar-
szałkowskiego o utworzenie wspomnia-
nego ZAZ-u. Po otrzymaniu funduszy 
Spółdzielnia będzie mogła przeprowa-
dzić całościowy remont budynku, w któ-
rym będzie mieścić się Zakład Aktywno-
ści Zawodowej, zakupić niezbędny sprzęt 
do zatrudnienia kolejnych osób. Liczymy 
także oczywiście na otrzymanie środków 
na funkcjonowanie Zakładu w roku 2015. 
Docelowo będą w nim zatrudnione aż 22 
osoby niepełnosprawne, którym zapew-
nione zostanie uczestnictwo w zajęciach 
reintegracji społeczno-zawodowej.
Działalność Zakładu Aktywności Zawo-
dowej przewiduje część artystyczno-te-
atralną o przywołanej już tu specyfice 
oraz część ogrodniczo-porządkową, a 
więc wykonywanie różnego rodzaju prac 
na rzecz Gminy Kozy i jej mieszkańców. 
Zależy nam, by otworzyć te osoby na 
rynek pracy, zaktywizować je i sprawić, 
by czuły się potrzebne. Uważamy to za 
jedno z najistotniejszych przedsięwzięć 
Spółdzielni.

„Kino Marzenie” to projekt, który 
wzbudza spore zainteresowanie w 
Gminie Kozy. Skąd pomysł i co on za-
kłada?
Projekt jest skierowany do mieszkańców 
Kóz – osób starszych, ale i młodzieży. 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
ogłosiło w lutym tego roku konkurs na 
takie działania. Postanowiliśmy wziąć w 
nim udział. Projekt od samego początku 
miał być czymś innym, aniżeli to, co do-
tychczas realizowano. Zarazem w jakiś 
sposób chcieliśmy powiązać go ze Spół-
dzielnią. Stąd tytuł „Kino Marzenie”.
Projekt zakłada zrealizowanie filmu przez 
samych jego uczestników. Będą to wspo-
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środowisko

Koziańskie Wiadomości

mnienia mieszkańców o tym, jak żyły 
Kozy w latach ich młodości. O Kozach 
dawniejszych będziemy mogli usłyszeć, 
ale i zobaczyć, jakie były kiedyś. To nic 
innego, jak bezpośredni przekaz tego, co 
faktycznie miało miejsce w przeszłości. 
W filmie wystąpi ok. 30 osób, rodowi-
tych kozian, którzy zaprezentują swoje 
wspomnienia z pracy, codziennego ży-
cia, czy ważnych dla naszej miejscowości 
wydarzeń. To bardzo fajne, mądre przed-
sięwzięcie, aktywizujące osoby starsze, 
które często mogą czuć się marginalizo-
wane, a teraz stają się rzeczywiście po-
trzebne. Premiera projekcji filmu przewi-
dziana jest na koniec grudnia 2014 r.

Powstanie filmu o historii mieszkań-
ców Gminy Kozy ma zapewne zaktywi-
zować mieszkańców, ale i przyczynić 
się do jeszcze większej ich integracji 
społecznej?
Już po pierwszych wspólnych zajęciach 
zauważamy jego efekty, choćby rozmo-
wy osób starszych i młodzieży, przy-
padkowo spotykających się na ulicy, 
czy przełamanie barier współpracy na 
zajęciach. W ramach projektu Aktywno-
ści Społecznej Osób Starszych (ASOS) 
uczestnicy biorą udział w warsztatach, 
obejmujących trzy zagadnienia: społe-
czeństwo, kulturę oraz edukację i sport. 
Zajęcia te prowadzone są przez modera-
torów, którzy ukierunkowują rozmowy. 
To często pozwala przypomnieć historie i 
to z czasów najbardziej odległych. Z dnia 
na dzień środowisko coraz bardziej się in-
tegruje i tego jesteśmy świadkami. Pomi-
mo, iż technika poszła do przodu, starsi 
uczestnicy projektu są bardzo zaintere-
sowani nowymi technologiami rejestra-
cji zdjęć i filmu, choć przecież wychowali 
się na kamerach z kliszą filmową.
Elementem aktywizującym jest i to, iż 
mamy bardzo dużą ilość zajęć w terenie. 
To odróżnia nas od projektów w salach 
wykładowych, które najczęściej są nud-
ne i nie angażują wszystkich uczestni-
ków. Przed nami teraz dni zdjęciowe, a 
więc najważniejszy element projektu. 
Ale nawet już po premierze kolejne oso-
by będą mogły wzbogacić materiał. Prze-
widzieliśmy kontynuację i uzupełnianie 
historii Kóz, co znowu powinno zachęcić 
innych kozian.

Rozmawiał: Marcin Nikiel

Nordic walking to coraz popularniejsza forma aktywnego spędzania czasu. Z jed-
nej z ulubionych odmian turystyki skorzystali uczestnicy Koziańskiego Rajdu Nor-
dic Walking na Hrobaczą Łąkę.

Z kijkami na Hrobaczą Łąkę

Dzieci z najstarszych grup Przedszkola Publicznego w Kozach zajęły I miejsce w 
ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Mamo, tato, wolę wodę”.

Placówka od dawna, zgodnie z koncep-
cją swoich działań, bierze aktywny udział 
w programach ogólnopolskich o treści 
ekologiczno-przyrodniczej, m.in. w pro-
gramie „Mamo, tato, wolę wodę”. W roku 
szkolnym 2013/2014 edycja tego progra-
mu przebiegała pod nazwą „Mamo, tato, 
pij wodę”. 
Przedszkolaki z Kóz odbyły szereg zajęć, 
wykonały wiele zadań i prac, ekspery-
mentów wodnych, również z rodzicami. 
Działania te zostały opisane, uzupełnio-
ne o wiersz promujący picie wody, na-
stępnie zawarte w prezentacji multime-
dialnej, okraszonej zdjęciami. To trafiło 

na konkurs, zorganizowany przez Żywiec 
Zdrój. Przedszkole zdobyło I miejsce.
Starszaki, Smerfy i Kubusie, zdobyły 
dla przedszkola m.in. wspaniałą tablicę 
multimedialną o wartości blisko 7 tys. 
zł. Nagrody wręczył dzieciom sam Zdro-
jek – postać, która przez cały czas reali-
zacji programu towarzyszyła dzieciom i 
zachęcała ich do picia wody. W zamian 
dzieci odśpiewały mu wodny hymn 
oraz zaprezentowały wymyślony wiersz. 
Zdrojek odwiedził również pozostałe 
grupy, zachęcając je jednocześnie do pi-
cia wody.

Starszaki wolą wodę

Po raz czwarty „kijkarze” z Kóz i pobliskiego regionu udali się na szczyt Hrobaczej Łąki. 
W rajdzie nie przeszkodziła im nawet zmienna i kapryśna aura. Na formę spaceru z 
kijkami zdecydowały się nawet całe rodziny. Dlaczego? Dynamiczne, pełne rozmachu 
uprawianie nordic walkingu pozwala zdobywać kondycję oraz rozwijać poszczególne 
grupy mięśni, które zazwyczaj są zaniedbywane. A zatem ćwiczyć całe ciało. Dodatko-
wo w Kozach nie brakuje terenów do uprawiania tego rodzaju aktywności fizycznej. 
Nie bez znaczenia jest również to, że organizatorzy zadbali o piknikową biesiadę na 
mecie rajdu, gdzie można było zregenerować siły po wcześniejszym wysiłku. Przepro-
wadzono także liczne gry i zabawy zręcznościowe dla uczestników.
Organizatorami IV Koziańskiego Rajdu Nordic Walking na Hrobaczą Łąkę był wójt 
Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski oraz Rada Gminy Kozy na czele z przewodniczącą 
Bożeną Sadlik, inicjatorką tej cyklicznej imprezy. (Red.)
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edukacja

Myślę, że wielu z nas może poszczycić 
się tym, iż ma pomysły i to nie jeden, 
nie dwa, ale setki. Pewnie zastanawia-
my się niejednokrotnie, dlaczego tylko 
niektóre możemy wcielić w życie. Bywa 
też tak, że przyglądając się pomysłom 
innych od razu wiemy, że zrobilibyśmy 
to inaczej  i na pewno lepiej. Być może 
z pomysłami, czy inicjatywami jest tak,  
jak w ewangelicznej przypowieści o 
siewcy. Trzeba pogodzić się z faktem, 
że niektóre są chybione, inne niereal-
ne, jeszcze inne wyparte przez bardziej 
atrakcyjne. Pojawiają się wreszcie i 
takie, jakże oczekiwane, które zasia-
ne wśród grona entuzjastów kiełkują i 
przynoszą owoce. Na początku małe i 
nieliczne, niemniej z roku na rok coraz 
lepsze. 
Nie piszę tych słów bez powodu. Chciała-
bym podzielić się pomysłem, który zrodził 
się w 2010 r. w gronie obecnych radnych. 
Chcieliśmy, aby wzorem rad młodzieżo-
wych, działających w miastach, wdrażać 
młode pokolenie w działania samorządo-
we, uczyć je demokracji, świadomości, że 

można mieć wpływ 
na to, co dzieje się 
w najbliższym oto-
czeniu. Trzeba tylko 
chcieć, tak zwyczaj-
nie coś zrobić dla 
innych, kosztem 
swojego czasu.
Idea szczytna, ale 
czy ktoś podchwyci 
tę myśl, czy zechce, 
czy my podołamy? 
Pytań było więcej, 
niż odpowiedzi. Z 
perspektywy czte-
rech lat, muszę po-
wiedzieć, że dzięki 
dyrektorom wszyst-

kich szkół na terenie Kóz, zaangażowaniu 
opiekunów samorządów uczniowskich, a 
także wsparciu nauczycieli i wychowaw-
ców ten projekt samorządowy okazał się 
trafiony. I z roku na rok nabiera rumieńców.
Każdego roku w okolicy Dnia Dziecka za-
praszamy przedstawicieli rad młodzieżo-
wych wszystkich placówek oświatowych 
w Gminie Kozy do udziału w Sejmiku Mło-
dzieżowym. Uczniowie sami ustalają tema-
tykę, prowadzą sejmik, dyskutują oraz skła-
dają interpelacje, jak podczas prawdziwych 
obrad sesji Rady Gminy. Każdego roku inna 
szkoła pełni funkcję gospodarza i 
organizatora.
Za nami cztery Sejmiki Młodzie-
żowe, cztery zagadnienia i cztery 
wnioski:
1. Możliwości spędzania wolne-
go czasu i rozwijania zaintere-
sowań.
2. Hobby i pasje, czyli ucieczka 
od nudy w życiu.
3. Ekologia – zwalczanie złych 
nawyków jako sposób na lep-

sze życie przyszłych pokoleń.
4. Samorządność uczniowska lekcją 
demokracji.
Młodzież zainicjowała powstanie ska-
teparku, reaktywację turnieju dzikich 
drużyn, wzbogacenie oferty sportowej, 
nowoczesnych sposobów komunikacji 
poprzez Internet. Jest świadoma, że złe 
nawyki szkodzą środowisku, którego stan 
ma wpływ na ich  zdrowie.
Tegoroczny Sejmik przerósł jednak wsze-
lakie oczekiwania. Uczniowie prezento-
wali swoje samorządy. Pokazali akcje oraz 
inicjatywy, które realizują na terenie swo-
ich szkół i na rzecz środowiska lokalnego. 
Młodym kozianom pomysłów nie brakuje, 
otwartości także, odwagi w wyrażaniu 
swoich opinii tym bardziej. Szczególnie 
zaskoczył radnych fakt, że młodzież nie 
poprosiła o żadne dobra materialne, ale 
o możliwość udziału w budowaniu szkol-
nej samorządności przez szersze grono 
uczniów. Zachęcała do aktywności i zaan-
gażowania w działalność na terenie szkoły 
i swojej miejscowości.
Czyż to nie pomysł, który zaczyna wyda-
wać owoce? Wymyślone przez młodzież 
hasło „Chciejmy chcieć” dotyczy nas 
wszystkich. Ja podziwiam i gratuluję.

Bożena Sadlik, 
przewodnicząca Rady Gminy Kozy

Młodzieżowe „Chciejmy chcieć”

Dzięki wsparciu samorządów powiatu bielskiego, m.in. Gmi-
ny Kozy, Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej wzbogacił się 
o nowy laparoskop.
Nowe urządzenie pozwala część zabiegów wykonywać bezpiecz-
niej i szybciej, zaś ból i blizny są po nich znacznie mniejsze. – W 
porównaniu z tradycyjną metodą chirurgiczną, laparoskopia to 
same plusy, bo oznacza krótszy pobyt pacjenta w szpitalu, mini-
malną bliznę pooperacyjną, szybszą rehabilitację i mniejsze ryzy-
ko powikłań – wyjaśnia Piotr Starzak, specjalista chirurgii dziecię-

cej Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Pediatrycznego. Ryszard 
Odrzywołek, dyrektor szpitala, dodaje, że dzięki wykorzystaniu 
laparoskopu będzie można wykonywać nawet kilkaset zabiegów 
rocznie, więc liczba pacjentów, którzy skorzystają dzięki tej szpital-
nej inwestycji będzie naprawdę duża.
Do zakupu laparoskopu przyczynił się samorząd Gminy Kozy, któ-
ry z własnego budżetu dołożył 10 tys. zł. – Chciałbym serdecznie 
podziękować radzie i wójtowi Gminy Kozy za wkład finansowy w 
zakup laparoskopu. Dzięki temu dzieci będą operowane w mniej 
inwazyjnych warunkach, a ich pobyt w szpitalu będzie krótszy – 
mówi dyrektor Odrzywołek. Dodaje, że dzieci z Kóz stanowią zna-
czącą grupę pacjentów Szpitala Pediatrycznego. (Red.)

Laparoskop dla szpitala
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inwestycje

Po gruntownej renowacji 12 czerwca Pałac Czeczów, który 
przeszedł gruntowny remont, władze Gminy Kozy oficjal-
nie przekazały do użytku.

W wyjątkowej uroczystości wzięło udział ok. dwustu gości, m.in. 
Małgorzata Czecz i Anna Czecz de Lindenwald, żona i matka 
zmarłego w 2012 r. Stanisława, ostatniego męskiego potomka 
koziańskiej linii rodu oraz ich krewni. Przypomnijmy, że to przeka-
zanie pałacu na rzecz społeczności koziańskiej przez Stanisława 
Czecza otworzyło drogę do przeprowadzenia remontu zabytku. 
W tym dniu Kozy gościły też m.in. posłów, przedstawicieli woje-
wódzkich i powiatowych władz samorządowych, radnych, przed-
stawicieli instytucji kultury, wykonawców, lokalnych przedsię-
biorców, samorządowców ze Słowacji, przedstawicieli organizacji 
i stowarzyszeń z terenu Gminy Kozy.
Wójt Krzysztof Fiałkowski w oficjalnym 
wystąpieniu podziękował swoim samo-
rządowym poprzednikom za zainicjo-
wanie działań, zmierzających do uchro-
nienia obiektu przed zniszczeniem, oraz 
tym wszystkim osobom, które miały 
swój udział w podejmowaniu decyzji o 
renowacji obiektu pałacowego. Przypo-
mniał też historię pałacu w okresie powo-
jennym i działania samorządu zmierzające do jego zagospodaro-
wania. Zastępca wójta Anna Gacek-Bilczewska, które w trakcie 
przebudowy nadzorowała całość prac ze strony Gminy Kozy, po-
dziękowała za zaangażowanie i profesjonalizm w wykonaniu re-
montu konserwatorskiego i modernizacji pałacu. Podziękowania 
skierowała do projektantów, wykonawców i podwykonawców 
robót budowlanych w obiekcie i jego otoczeniu, wykonawców 
wyposażenia i wystroju wnętrz oraz osób, które kierowały i nad-
zorowały prace.
Po uroczystym przecięciu wstęgi goście mieli okazję do zwie-
dzenia całego Pałacu Czeczów. Zwiedzający zgodnie twierdzili, 
że Pałac został wspaniale wyremontowany, a jego pomieszcze-
nia zagospodarowano ze szczególnym pietyzmem. Otwarciu 
towarzyszył występ Orkiestry im. Telemanna. Wieczorem zaś 
mieszkańcy mieli okazję obejrzeć spektakl „Otello” w wykonaniu 
słowackiego Teatru Lalek z Żyliny, wysłuchali też koncertu „Cztery 
Pory Roku” w wykonaniu Orkiestry im. Telemanna. Do późnych 
godzin wieczornych wnętrza pałacowe dostępne były dla zwie-
dzających. W odrestaurowanym obiekcie znajduje się Gminna Bi-
blioteka Publiczna z Izbą Historyczną im. Adolfa Zubera oraz sala 
koncertowa, pracownie – teatralna i plastyczna, sala konferencyj-
na, galeria zarządzane przez Dom Kultury.
Z okazji zakończenia projektu, współfinansowanego przez Unię 
Europejską, został wydany okolicznościowy folder „Pałac Cze-
czów Kultura – Turystyka – Ludzie”.

Halina Kozieł

Pałac Czeczów
- nowa przestrzeń

Projekt renowacji parku dworskiego w Kozach otrzymał 
1,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego.
Pieniądze te stanowią 85 proc. wszystkich zaplanowanych 
kosztów, związanych z zagospodarowaniem terenu parku 
wokół zabytkowego Pałacu Czeczów. – To kolejny krok w 
przywracaniu do życia naszego dziedzictwa kulturowego. Po 
wspaniałej renowacji Pałacu Czeczów, teraz przyszła kolej na 
jego otoczenie. Już dzisiaj to miejsce tętni życiem, jestem prze-
konany, że po renowacji będzie stałym miejscem odpoczynku 
i spotkań mieszkańców Kóz – mówi wójt Krzysztof Fiałkowski. 
Dzięki realizacji projektu teren parku zostanie kompleksowo 
zmodernizowany i oznakowany. Koziański projekt został przez 
Urząd Marszałkowski sklasyfikowany na 12. miejscu spośród 
57 ocenionych wniosków. (R)

Pieniądze na renowację 
zabytkowego parku

Projekt „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w 
zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów” jest współfinansowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III. 
Turystyka, Działanie/Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna/ podmioty publiczne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Koziańskie Wiadomości
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Pałac Czeczów
- nowa przestrzeń
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Zdjęcia: Tomasz Fritz
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Po dziesięciu latach przerwy koziańskie siatkarki w rywalizacji se-
niorek znowu wybiegły na parkiet. W minionym sezonie wzięły 
udział w rozgrywkach IV ligi śląskiej i w stawce okazały się bezkon-
kurencyjne.

Decyzja o zgłoszeniu do rozgrywek zespołu pod szyldem LKS Orzeł 
Kozy dojrzewała długo, ale wreszcie stała się faktem. Połowę obecnej 
drużyny stanowiły w sezonie 2013/2014 zawodniczki, pamiętające hi-
storyczny dla Kóz awans do II ligi w 2000 r. Tu wymienić należy takie 
siatkarki, jak Katarzyna Kasiuba-Malik, Joanna Knopek-Pieczora, Kata-
rzyna Olszyna-Śmigielska i Elżbieta Panek-Sikora, które zdecydowały 
się ponownie zagrać w koziańskich barwach. Pomimo wielu innych 
obowiązków rodzinnych potrafiły znaleźć czas na udział w treningach 
i meczach, a przez to realizować jedną ze swoich pasji. Reszta zespołu 
to młode dziewczyny, które skończyły wiek juniorek, ale miały ambicję 
na spróbowanie sił w seniorskich zmaganiach. Siatkarską „dziewiątkę” 
koziańskiego Orła uzupełniły więc Paulina Zięborak, Magdalena Ponc, 
Monika Wójtowicz, Dorota Kubiczek i Maja Lis.
Początki na IV-ligowych parkietach nie były łatwe, ale rundę zasadni-
czą kozianki zakończyły na pierwszym miejscu, uzyskując awans do 
finałowego turnieju w Siewierzu. Spotkały się tam cztery najlepsze ze-
społy siatkarskie tego szczebla, a dwa zdobywały przepustkę do III ligi. 
Pierwsze dwie konfrontacje LKS-u Orła zakończyły się w pięciu setach. 
Obie – z UKS’06 Katowice i KS Częstochowianką – podopieczne trenera 
Piotra Kubiczka wygrały w znakomitym stylu 3:2. W trzecim dniu fina-
łu kozianki okazały się skuteczniejsze od gospodyń, triumfując 3:1 i z 
kompletem wygranych meczów dopięły celu. Za najlepszą siatkarkę 
zawodów uznano Dorotę Kubiczek.
– To zwycięstwo wraz z zawodniczkami dedykujemy mojemu przyjacie-
lowi i kierownikowi drużyny Tadeuszowi Komęderze, który zmarł nagle 
pół roku temu, a miał niebagatelny wkład w awans drużyny siatkarek do 
II ligi w sezonie 1999/2000. Teraz również przyczynił się do startu nasze-
go zespołu w IV lidze śląskiej – podsumowuje Piotr Kubiczek, szkolenio-
wiec siatkarek z Kóz.
Relację filmową z decydującego turnieju znaleźć można na stronie in-
ternetowej ITV SIEWIERZ, w zakładce „Sport”. (Red)

Siatkarska reaktywacja

Stoją od lewej: Paulina Zięborak, Magdalena Ponc, Katarzyna Olszyna-
-Śmigielska, Katarzyna Kasiuba-Malik, Joanna Knopek-Pieczora, Monika 
Wójtowicz. W dolnym rzędzie Dorota Kubiczek i  Piotr Kubiczek (trener).

Przed startem sezonu 2013/2014 klub borykał się z proble-
mami natury organizacyjnej i kadrowej. W Kozach miało 
miejsce jednak wówczas prawdziwe „pospolite ruszenie”. 
Z inicjatywą ponownego reprezentowania koziańskich 
barw wystąpili m.in. byli zawodnicy Orła, którzy na kilka 
dni przed ligową premierą szczebla a-klasowego stworzyli 
drużynę wspólnie z piłkarzami pozostającymi w Kozach na 
kolejny sezon.
Seniorom na przestrzeni sezonu wiodło się różnie, ale w 
obliczu naprędce skompletowanej drużyny dziwić to nie 
może. Jesienią zgromadzili 13 punktów, plasując się na 
bezpiecznym miejscu w ligowej stawce. Runda wiosenna 
zespołu, prowadzonego przez trenera Janusza Mędrza-
ka, długo zapowiadała się na udaną. Tu warto odnoto-
wać zwycięstwa nad znajdującymi się w czołówce stawki 
zespołami Pioniera Pisarzowice (1:0) i Zapory Wapienica 
(3:2). W maju i czerwcu, począwszy od porażki w Kozach 
z „dwójką” MRKS-u Czechowice-Dziedzice, Orzeł nie zdo-
łał już żadnego spotkania rozstrzygnąć na swoją korzyść, 
notując ledwie kilka remisów. Rozgrywki sezonu 2013/2014 
zwieńczył podział punktów na własnym boisku z ekipą 
Przełomu Kaniów (1:1). Finalny efekt wiosny to 12 „oczek” 
LKS-u Orzeł Kozy.
Powyższe dało koziańskim piłkarzom łącznie 25 punktów 
w 26 potyczkach. Na ową zdobycz złożyło się 7 zwycięstw, 
4 remisy i 15 porażek, przy bilansie bramkowym 39 strzelo-
nych i 65 straconych bramek. Dopiero 13. miejsce w lidze 
liczącej 14 drużyn powodem do zadowolenia – oceniając 
aspekt sportowy – być jednak nie może.
Pozytywna wartość dodana minionego sezonu to jed-
nak wspomniane zaangażowanie zainteresowanych grą 
w piłkę kozian. Potwierdza wagę takiej tendencji prezes 
LKS Orzeł Kozy Henryk Baścik: – Bardzo dobrze, że to nasi 
chłopcy grają w zespole. Jako zarząd klubu jesteśmy zado-
woleni, że tworzą stricte koziański futbol. Wyniki w tym se-
zonie trudno uznać za zadowalające, choć na kilka meczów 
przed końcem sezonu było jeszcze obiecująco. Kierunek 
stawiania na swoich zawodników chcemy jednak w przy-
szłości utrzymać. (MN)

Seniorzy LKS Orzeł Kozy zakończyli piłkarski sezon 
na szczeblu a-klasowym. Wartością nieocenioną 
minionych rozgrywek było to, iż w szeregach dru-
żyny występowali wyłącznie kozianie.

Orzeł stawia na swoich
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Wcale jednak nie zapowiadało się, że Pa-
tryk będzie miał cokolwiek wspólnego 
z pływaniem. Gdy w wieku 5 lat po raz 
pierwszy poszedł z rodzicami na basen... 
do wody nie wszedł. – Wejściówkę na ba-
sen wykupiliśmy, ale Patryk po prostu nie 
dał się przekonać, aby spróbować swoich 
sił w wodzie – przypominają ze śmiechem 
jego rodzice, Jolanta i Marek Blachura.
Minęło kilka miesięcy i młody kozianin 
przezwyciężył jednak początkowy lęk 
przed wodą. Gdy miał 6 lat, w formie nauki 
i zabawy, uczestniczył w 45-minutowych 
zajęciach pływackich każdego tygodnia. 
Taka sytuacja trwała do początku piątej 
klasy szkoły podstawowej, kiedy Patryk 
został zawodnikiem sekcji pływackiej 
ULKS Victorii Kozy.
Od tego czasu pływał po trzy godziny w 
tygodniu. Zwiększenie intensywności w 
zajęciach pływackich nastąpiło w połowie 
kolejnej klasy. Siedem godzin pływania 
tygodniowo pod okiem trenerów Krzysz-
tofa Szpary i Sebastiana Strojka przyniosły 
wreszcie pierwsze wyjazdy na zawody 
i zaskakująco dobre rezultaty młodego 
pływaka. Bez trudu, po odbyciu obowiąz-
kowych testów, w maju 2012 r. Patryk 
został przyjęty do pływackiej Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego w Oświęcimiu. 
Tam szkoli się na co dzień, prowadzony 
przez trenerów Jadwigę Zieleńską-Starzec 
i Andrzeja Branię, lecz wciąż reprezentuje 
w zawodach koziański klub.
– Jest jednym z najlepiej wypadających 
pływaków na tle swojej klasy, co pokazu-
ją testy przeprowadzane przez trenerów 
oraz zajmowane miejsca w rozmaitych 
zawodach – mówi z dumą tata utalen-
towanego pływaka z Kóz, który sam nie 

ukrywa swojego zamiłowania do tej dys-
cypliny sportu. – Pływanie bardzo mi od-
powiada i każde kolejne treningi, które 
do łatwych nie należą, odbywam z wielką 
przyjemnością i ochotą. Bez tych chęci i 
samozaparcia ciężko byłoby o systema-
tyczne podnoszenie swoich umiejętności 
– mówi nam Patryk, uczeń SMS Oświęcim 
i zawodnik Victorii Kozy, specjalizujący się 
w szczególności w stylu zmiennym i mo-
tylkowym na najbardziej wymagających 
dystansach.
Postęp 15-latka doskonale oddają osią-
gane przez niego wyniki. Podczas tego-
rocznych, zimowych mistrzostw kraju na 
krótkim basenie, Patryk Blachura zajął w 
Gliwicach najwyższe lokaty w karierze w 
tak prestiżowej rywalizacji. Czerwcowe 
Mistrzostwa Śląska na basenie 50-metro-

Patryk Blachura zaczął pływać mając 6 lat. Stopniowo liczba godzin spędzanych na basenie zwiększała się, aż wreszcie 
przyszły pierwsze znaczące osiągnięcia. Obecnie to jedna z koziańskich nadziei sportowych na największe sukcesy.

Pływacki multimedalista z Kóz

Po raz jedenasty przeprowadzono zma-
gania siatkarskich trójek mieszanych. 
W tegorocznej edycji wystartowało 10 
zespołów – 4 z nich w grupie wiekowej 
do lat 16, pozostałe 6 w kategorii open. 
Drużyny młodzieżowe rywalizowały sys-
temem „każdy z każdym”, z kolei w kate-
gorii otwartej rozegrano mecze grupowe 
oraz półfinały i finały. Zawody młodszych 

Rywalizacja siatkarskich trójek
Siatkarskie drużyny mieszane 
rywalizowały w turnieju, który 
odbył się jeszcze w 
ramach obchodów 
Dni Kóz, z inicjaty-
wy Stowarzyszenia 
na rzecz Rozwoju 
i Promocji Gminy 
Kozy.

ekip przyniosły triumf tercetu Małgorza-
ta Laszczak, Paulina Lewandowska i Kry-
stian Prochot, grających w zespole pod 
nazwą MPK.
Turniej dostępny dla wszystkich zainte-
resowanych zakończył się zwycięstwem 
drużyny Muflon w składzie: Dorota Ku-
biczek, Maciej Surma i Wiktor Gałuszka. 
Najlepszym uczestnikom siatkarskich 
pojedynków okazałe puchary wręczył 
wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski. 
Nie zabrakło również pamiątkowych dy-
plomów i upominków. (Red)

wym przyniosły kozianinowi aż pięć me-
dali, z czego dwa najcenniejszego koloru 
– na 200 m stylem zmiennym i 200 m sty-
lem motylkowym. Z kolei w czempionacie 
obszaru Małopolski, który przeprowadzo-
no w Oświęcimiu, Patryk pobił własne 
rekordy życiowe oraz klubu, zgarniając 
dwa tytuły wicemistrzowskie w stylu do-
wolnym na 200 m i 400 m oraz brąz na 50 
m „motylkiem”. Stał się tym samym multi-
medalistą w dwóch województwach!
Być może to wstęp do przyszłych „doro-
słych” sukcesów koziańskiego pływaka, 
w którego rodzinie jeszcze siostra Julia 
i brat Oskar aktywnie spędzają czas na 
pływalni, również zdobywając medale w 
Mistrzostwach Śląska. 

Marcin Nikiel

Patryk Blachura 
jak zwykle na 
najwyższym stopniu 
podium.
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Uczniowie koziańskiej Szkoły Podstawowej nr 2, zanim udali 
się na wakacyjny wypoczynek, osiągnęli kilkanaście godnych 
wspomnienia wyników lekkoatletycznych.
Młodzi lekkoatleci potwierdzili przynależność do czołówki w 
poszczególnych konkurencjach w regionie. Korzystne starty miały 
miejsce w Zabrzegu, Buczkowicach i Bielsku-Białej.

Lekkoatletyczne sukcesy „dwójki”

Zawody powiatowe w sztafetach 4x100m 
i sztafecie szwedzkiej w Zabrzegu:
chłopcy: bieg 4x100m – I miejsce – awans do zawodów rejonowych (Szymon 
Skrudlik, Kacper Polakowski, Michał Glos, Maksymilian Ropski),
dziewczyny: bieg 4x100m – III miejsce – awans do zawodów rejonowych (Natalia 
Kołodziejczyk, Natalia Byrska, Alicja Handzlik, Julia Wykręt),
sztafeta szwedzka – III miejsce – awans do zawodów rejonowych (Julia Kwaśny, 
Weronika Kulas, Karina Jóźwin, Klaudia Rzeszutek).

„Czwartek Lekkoatletyczny” w Bielsku-Białej 22 maja:
Anna Harańczyk 4a – II m. bieg 60m
Szymon Skrudlik 6a – II m. skok w dal, II m. bieg 60m
Maksymilian Ropski 5b – I m. bieg 60m, I m. skok w dal
Kacper Polakowski 5b – I m.  bieg 300m, II m. rzut p. palantową
Julia Kwaśny 6b – II m. bieg 300m
Klaudia Rzeszutek 5a – II m. skok wzwyż
Karina Jóźwin 6b – III m. rzut p. palantową
Bartłomiej Pieczora 5b – II m. skok wzwyż
Michał Glos 5b – I m. bieg 1000m

Zawody rejonowe w sztafetach 4x100m 
i sztafecie szwedzkiej w Bielsku-Białej:
chłopcy – Mistrzostwo Rejonu w Sztafecie 4x100m (Michał Glos, Maks Ropski, 
Kacper Polakowski, Szymon Skrudlik) 
– awans do Mistrzostw Województwa w Sosnowcu,
dziewczyny – V m. w sztafecie szwedzkiej i VI m. w sztafecie 4x100m.

„Czwartek Lekkoatletyczny” w Bielsku- Białej 29 maja:
Anna Harańczyk 4a – I m. 60m
Klaudia Rzeszutek 5a – I m. skok wzwyż
Karina Jóźwin 6b – I m. rzut p. pal., III m. bieg 300m
Julia Kwaśny 6b – II m. bieg 300m
Szymon Skrudlik 6a – I m. bieg 60m, I m. skok w dal
Kacper Polakowski 5b – I m. bieg 300m, II m. rzut p. pal.
Maksymilian Ropski 5b – I m. bieg 60m, I m. skok w dal
Michał Glos 5b – I m. bieg 1000m, II m. skok w dal
Bartłomiej Pieczora 5b – II m. skok wzwyż
Marcin Wandur 5a – III m. skok wzwyż, III m. bieg 1000m

Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne w Buczkowicach dla klas 4 i 5:
Anna Harańczyk 4a – I m. bieg 60m
Maksymilian Ropski 5b – I m. bieg 60m
Kacper Polakowski 5b – I m. bieg 300m
Michał Glos 5b – III m. bieg 800m
Bartłomiej Pieczora 5b – III m. skok w dal

Z udziałem dwóch koziańskich zespołów odbyła się ko-
lejna edycja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gmi-
ny Kozy. Tym razem młodzi zawodnicy rywalizowali na 
otwartym boisku ze sztuczną nawierzchnią.

Żaki z Pucharem Wójta 

Obiekt LKS Orzeł Kozy – tutejsze boisko piłkarskie – było 
miejscem turniejowych zmagań w kategorii żaków, a więc 
roczników 2001 i 2002. W zawodach o Puchar Wójta Gminy, 
współorganizowanych przez klub UKS Dwójka Kozy, wy-
stąpiły cztery zespoły. Dwa wystawił klub koziański – jeden 
z rocznika 2001, drugi złożony z zawodników o rok młod-
szych. O prestiżowe trofeum walczyły także drużyny Unii 
Oświęcim i Orła Witkowice.
Najlepszy w stawce okazał się młodszy zespół z Kóz, który 
po meczach rozgrywanych systemem „każdy z każdym” 2 
x 15 minut, zgromadził najwięcej punktów. To właśnie w tej 
ekipie grał najskuteczniejszy strzelec turnieju, zdobywca 
sześciu goli Kacper Polakowski. Zwycięzcy odebrali okazały 
puchar, wręczony przez wójta Krzysztofa Fiałkowskiego. Dla 
wszystkich zespołów ufundowano getry piłkarskie, zapew-
niono również młodym adeptom futbolu poczęstunek – 
posiłek oraz słodycze. Czerwcowy turniej przeprowadzony 
w formie pikniku, w miłej i przyjemnej atmosferze, cieszył 
się sporym zainteresowaniem. Oprócz blisko 50 grających 
zawodników licznie poczynania swoich pociech oglądali 
rodzice oraz inni mieszkańcy Kóz.
Turniej o Puchar Wójta Gminy Kozy był również okazją do 
podsumowania i nagrodzenia historycznego wyczynu mło-
dych piłkarzy UKS Dwójka Kozy w rozgrywkach Ligi Okrę-
gowej pod egidą Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w sezonie 2013/2014. Kozianie ukończyli rozgrywki 
na znakomitym 2. miejscu w tabeli, wyprzedzając m.in. ró-
wieśników z tak uznanych zespołów, jak Podbeskidzie Biel-
sko-Biała, Koszarawa i Czarni-Góral Żywiec, czy Orlik Cze-
chowice-Dziedzice. Z rąk Wójta Gminy zawodnicy otrzymali 
srebrne medale. Nie zabrakło indywidualnych wyróżnień. 
Statuetką uhonorowano najlepszego strzelca rozgrywek 
Kacpra Polakowskiego, który koziańskiej drużynie zapewnił 
21 bramek. Jako najlepszego zawodnika, zarazem kapitana 
zespołu, wyróżniono Dawida Furczyka. Z kolei za frekwen-
cję na treningach na przestrzeni sezonu nagrodzony został 
Miłosz Loranc. (MN)

Wyniki turnieju:
UKS Dwójka Kozy (r. 2001) – UKS Dwójka Kozy (r. 2002)  4:3
Unia Oświęcim – Orzeł Witkowice  7:0
UKS Dwójka Kozy (r. 2001) – Unia Oświęcim  2:2
Orzeł Witkowice – UKS Dwójka Kozy (r. 2002)  3:5
UKS Dwójka Kozy (r. 2002) – Unia Oświęcim  3:2
UKS Dwójka Kozy (r. 2001) – Orzeł Witkowice  0:3

Końcowa tabela:
1. UKS Dwójka Kozy (r. 2002) – 6 pkt.
2. Unia Oświęcim – 4 pkt.
3. UKS Dwójka Kozy (r. 2001) – 4 pkt.
4. Orzeł Witkowice – 3 pkt.
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Koziańskie Wiadomości

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – 
kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż 
kolektora Czerwonka etap IX - to kontynu-
acja inwestycji z 2013 r. Obejmuje ona teren 
w Górnej Wsi, m.in. w rejonie ulic Jasnej, 
Skośnej i Słonecznej. Kolejnymi etapami 
budowy kanalizacji zostanie objęta ul. Le-
giońska, Jodłowa, Bagrówka, Chrobacza i 
Strumyków. W lipcu zaplanowano wyko-
nanie nowych nawierzchni na ul. Macie-
rzanki i Cisowej – zostaną odtworzone na 
całej szerokości jezdni. Zadanie to jest reali-
zowane przy udziale środków z Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach działania 321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego PROW na lata 2007-2013.
Jednocześnie na ukończeniu jest realizo-
wana inwestycja kompleksowej budowy 
odwodnienia terenu w rejonie ulic Sło-
necznej, Skośnej, Macierzanki i Chrobaczej 
w Kozach. Zakres prac obejmuje budowę 

nowego kanału deszczowego wraz z wylo-
tem do potoku Kozówka oraz przebudowę 
istniejącej kanalizacji deszczowej. Nowy 
kanał deszczowy odprowadzi część wód 
opadowych do potoku Kozówka.
W ramach prac zostaną wykonane nowe 
umocnienia istniejących rowów oraz prze-
budowane zostaną istniejące przepusty 
pod drogami i podjazdami na posesje. 
Przebudowany zostanie przeciążony kanał 
deszczowy, odprowadzający wody opado-
we do istniejącej kanalizacji deszczowej.
W ramach przebudowy istniejącego kana-
łu zarurowany zostanie odcinek otwartego 
rowu na prywatnej posesji. Istniejące rowy 
przeznaczone do likwidacji zostaną zasy-
pane podczas budowy kanalizacji deszczo-
wej. Inwestycja ma na celu ochronę przed 
zalewaniem dróg i posesji na obszarze 
objętym opracowaniem oraz uporządko-
wanie gospodarki wodami opadowymi na 
przedmiotowym terenie. 

(PK)

Kolejne odcinki kanalizacji

W Górnej Wsi 
prowadzone są prace 
nad rozbudową sieci 

kanalizacji sanitarnej. 
Przy tej okazji w 

rejonie ul. Słonecznej 
powstało również 

odwodnienie terenu.

Podziękowania
dla 

Pani Bożeny Płaszczyńskiej-Jędrzejczyk

W imieniu własnym oraz całej społeczności lokalnej składam serdeczne 
podziękowania za okazaną pomoc i doradztwo przy upiększaniu terenów Gminy Kozy 
roślinami kwitnącymi, tym samym za przyczynienie się do tworzenia pozytywnego 
wizerunku naszej miejscowości.
Pozostając z wyrazami szacunku oraz dziękując za okazaną pomoc, 
życzę samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Wójt Gminy Kozy
Krzysztof Fiałkowski

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”

Radni Gminy Kozy na XLII Sesji Rady Gmi-
ny przekazali Spółdzielni Socjalnej „Kino 
Marzenie” część nieruchomości. W bu-
dynku byłego Kina „Marzenie” przy ul. 
Bielskiej 9 Spółdzielnia zamierza doko-
nać niezbędnego remontu, celem utwo-
rzenia tutaj Zakładu Aktywności Zawo-
dowej. 
Radni podjęli też decyzję o udzieleniu 
przez Gminę Kozy pomocy finansowej Po-
wiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi 
powiatowej, ul. Jana III Sobieskiego, tj. od-
cinka między rondami. Z budżetu Gminy 
Kozy w formie dotacji celowej zostanie 
przeznaczonych 530 tys. zł.

Gminy wkład 
w Marzenie

Informacja z przebiegu zbiórki publicz-
nej zorganizowanej w Kozach w dniach 
31 maja i 1 czerwca 2014 r. przez Salwa-
toriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne w 
Bielsku-Białej.
Na podstawie decyzji Wójta Gminy Kozy 
w dniach 31 maja i 1 czerwca 2014 r., w 
godzinach od 10.00 do 18.00, Salwato-
riańskie Stowarzyszenie Hospicyjne w 
Bielsku-Białej przeprowadziło w ramach 
Ogólnopolskiego Programu „Pola Na-
dziei 2014” zbiórkę publiczną w formie 
ofiar i datków do puszek kwestarskich 
ze sprzedaży prac wykonanych przez 
uczniów. Zbiórka została przeprowa-
dzona w ramach Dni Kóz przez uczniów 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach. 
Zebrana w czasie zbiórki kwota 1 568,60 
zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt 
osiem 60/100 zł) została przekazana do 
Getin Noble Bank z przeznaczeniem na 
budowę Stacjonarnego Hospicjum im. 
Św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Grażyna Chorąży
prezes Salwatoriańskiego 

Stowarzyszenia Hospicyjnego

Informacja o kweście

informacje urzędowe
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informacje urzędowe

To Sejmik Młodzieżowy Gminy Kozy zwrócił się do wójta z po-
mysłem zbudowania skateparku.
– To był dobry pomysł, więc postaraliśmy się o pieniądze na jego 
realizację. Teraz w odpowiedzi na wniosek młodzieży prace nad 
utworzeniem skateparku pędzą pełną parą – mówi wójt Kóz 
Krzysztof Fiałkowski. Ekipy budowlane rozpoczęły prace przy bu-
dowie Parku Rekreacyjnego przy ul. Przeczniej. Obok prac ziem-
nych, została wykonana kanalizacja deszczowa, trwa budowa 
odwodnienia płyty skateparku. Ostatecznie w tym miejscu po-
wstanie skatepark, na który składać się będzie m.in. quater pipe, 
funbox z grindboxem, bank ramp. Oprócz tego staną również 
urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy dodatkowe, takie 
jak ławki, stół do gry w szachy, czy stół do piłkarzyków. Nawierzch-
nia będzie utwardzona, całość będzie otoczona zielenią, a cały 
obszar inwestycji zostanie ogrodzony i oznakowany tablicami in-
formacyjnymi.
Projekt „Budowa parku rekreacyjnego w miejscowości Kozy – ska-
tepark, siłownia, miejsce gier” otrzymał dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w ramach działania 431 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warun-
kom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (HK, R)

W soboty 2, 9 i 16 sierpnia odbędą się kolejne zbiórki odpa-
dów problemowych.

Do odpadów problemowych zaliczamy: odpady niebezpiecz-
ne – pojemniki po farbach,  lakierach, środkach ochrony roślin, 
żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory, elektrośmieci, czyli 
zużyty drobny sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy.
Szczegółowy wykaz punktów i terminów zbiórek:

Adres 
punktu odbioru

Kozy, ul. Krańcowa – parking 
przy Kościele w Małych Kozach

Kozy, ul. Lipowa 
– obok placu zabaw

Kozy, ul. Krakowska/Gaje
 – obok stacji LUKOIL

Data odbioru
odpadów

Godz. odbioru
odpadów

02.08.2014 r.

09.08.2014 r.

16.08.2014 r.

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

Przypominamy 
o zbiórkach  
odpadów problemowych

Kolejne zbiórki odpadów problemowych odbędą się w miesiącu 
listopadzie.
Przypominamy!
- Odpady należy dostarczać do miejsc zbiórki wyłącznie w wy-
znaczonych godzinach.
- Odpady posegregowane wg rodzaju należy przekazywać bez-
pośrednio obsłudze samochodu zbierającego odpady.
- Zabrania się pozostawiania odpadów niebezpiecznych bez 
nadzoru.
- Oddając odpady należy udokumentować zamieszkanie na te-
renie Gminy Kozy.
Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Kóz może 
oddać dowolną ilość odpadów, pod warunkiem, że powstały 
one w gospodarstwie domowym.

Skatepark od młodzieży

Projekt „Budowa parku rekreacyjnego w miejscowości Kozy – skatepark, siłownia, miejsce gier”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Tańsze bilety na wydarzenia kultural-
ne, wystawy, muzea, przejazdy komu-
nikacją publiczną, a nawet wakacje 
– na to dzięki Karcie Dużej Rodziny 
mogą liczyć rodziny wielodzietne.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to 
system zniżek dla rodzin wielodzietnych, 
czyli rodzin z co najmniej trójką pociech. 
Liczba instytucji i firm, które oferują zniż-
ki takim rodzinom, systematycznie się 
powiększa. Wszystkie miejsca oferujące 

Karta dużej rodziny
Urząd Gminy Kozy wyjaśnia, że nie wysyła 
żadnych wiadomości SMS, informujących 
o zaległościach z tytułu opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Każdy 
taki przypadek prosimy zgłaszać do Urzę-
du pod nr telefonu 33 829 86 68 lub 33 829 
86 78. Pod numerami tymi można również 
sprawdzić stan swoich płatności.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kozy

zniżki będą opatrzone logo „Tu honoru-
jemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz takich 
miejsc publikowany jest na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej.
W Gminie Kozy Kartę Dużej Rodziny 
wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, tam też można składać wnioski 
o wydanie karty i uzyskać wszelkie infor-
macje. Szczegóły można też znaleźć na 
stronie internetowej: gops.kozy.pl.

Oprac. Monika Olma

Informowanie o zaległościach
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gmina

Mam na imię… i jestem alkoholikiem – tak przedstawiam 
się od prawie 5 lat na spotkaniach Anonimowych Alko-
holików. Jeśli masz problem, też możesz w nich wziąć 
udział.
Gdy jako nastolatek wkraczałem w dorosłe życie miałem 
różne plany i marzenia. Chciałem zdobywać świat, zostać 
kimś wielkim, ważnym. Nagle obudziłem się, mając zrujno-
wane życie, zadłużenia, komorników na karku, samotność, 
rozpadający się związek małżeński. I problem, którego wte-
dy nie chciałem dostrzec – alkohol, napój, bez którego ży-
cie nie miało sensu, ale co gorsza napój, który poniewierał 
mnie coraz bardziej.
Pamiętam ranek, w którym obudziłem się w zimnym domu, 
nie było żony, która kolejny raz się wyprowadziła, nie było 
samochodu. Nie wiedziałem, co robić, ale stwierdziłem, że 
po raz kolejny spróbuję nie pić. Po odłożeniu alkoholu ży-
cie zaczęło się troszkę składać z powrotem. Ale silnej woli 
wystarczyło mi nie na długo. Tak wtedy myślałem, że moim 
problemem jest brak silnej woli.
Po raz pierwszy dopuściłem do siebie myśl, że jestem al-
koholikiem. Ale jeszcze walczyłem, jeszcze próbowałem po 
swojemu, jeszcze myślałem, że dam radę się kontrolować. 
Gdy po raz kolejny obudziłem się na potwornym kacu, zu-
pełnie nie rozumiałem, jak to się stało, że znowu się upiłem. 

Pierwsza myśl, która mi się nasunęła, to szukać alkoholu, 
ale w głowie przez chwilę zaświtało mi, że jutro powtórzy 
się to samo.
Co mogę zrobić?
Przypomniałem sobie, że na ulicy Mostowej w Bielsku-Bia-
łej jest jakiś ośrodek. Mimo potwornego strachu udałem 
się tam. I zaczęły się zmiany. Dostałem od życia mnóstwo 
cudownych darów, przez czas uczęszczania na terapię na-
uczyłem się, jak nie pić, dotarło do mnie, jak potworną cho-
robą jest alkoholizm. Po roku terapii trafiłem do wspólno-
ty Anonimowych Alkoholików i tam dopiero zacząłem się 
uczyć, jak żyć, co robić, żeby życie nie było nudne i szare.
Tam nauczyłem się, że jeżeli mam jakiś problem, to mogę 
zapytać innych, jak sobie poradzić. Tam nauczyłem się, co 
znaczy przyjaźń. Tam dostałem możliwość czucia się po-
trzebnym i ważnym, ale nie pysznym. Tam nauczyłem się, 
jak żyć na trzeźwo. Dziś, kiedy patrzę wstecz i przypomi-
nam sobie czas sprzed 6-7 lat, nie mogę uwierzyć, że tyle 
rzeczy się zmieniło.
Jeżeli uważasz, że masz problem i chcesz zmienić swoje 
życie, spróbuj AA, może to jest Twoja droga. Czekamy na 
Ciebie.

Mitingi w Kozach odbywają się w czwartki o godzinie 20.

Szczęśliwy mimo choroby
Listy od Czytelników

Młodzi muzycy z Kóz na początku czerw-
ca wzięli udział w Żywieckim Festiwalu 
Młodych Talentów. Była to pierwsza 
edycja festiwalu, która miała charakter 
konkursu otwartego. Adresatami były 
dzieci i młodzież, interesująca się dzia-
łalnością artystyczną: plastyczną, mu-
zyczną, taneczną oraz teatralną, a także 
osoby o niezwykłych zdolnościach i ta-
lentach, realizujące się pod innymi for-
mami twórczymi. Kozy w kategorii mu-
zycznej reprezentowali: Dorota Frączyk, 
grająca na trąbce, Gabriela Kaczmarczyk 
(klarnet), Julia Strączek (akordeon), Woj-
ciech Strączek (akordeon) oraz Szymon 
Gawęda (puzon).
W kategorii muzycznej wzięło udział 
ponad 80 młodych solistów. Koziańscy 
muzycy zademonstrowali wysoki po-
ziom artystyczny, wykonując utwory 
przygotowane do konkursu. Jury doce-
niło ich talent muzyczny i w końcowym 
werdykcie nagrodziło wyróżnieniem za 
nieprzeciętny kunszt muzyczny rodzeń-
stwo, grające na akordeonach, Julię i 
Wojciecha Strączków.

To nie koniec osiągnięć młodych muzy-
ków z Kóz. Także na początku czerwca 
odbyły się eliminacje do Konkursu Mu-
zycznego w ramach Festiwalu Amator-
skich Ognisk Muzycznych. W kategorii 
instrumenty klawiszowe udział w kon-
kursie wzięli Julia i Wojciech Strączek, 
grający na akordeonie. Eliminacje od-
bywały się w każdej z gmin: Jaworzu, 
Jasienicy, Czechowicach-Dziedzicach, 
Bestwinie, Wilkowicach, Wilamowicach, 
Kozach, Porąbce. Jury odwiedziło każdą 
z tych miejscowości, oceniając poziom 
artystyczny. Młodzi akordeoniści bez 
większych problemów zostali zakwali-
fikowani do przesłuchania finałowego, 
które odbyło się 18 czerwca w Zabrze-
gu. Tego samego dnia wieczorem zosta-
ły ogłoszone wyniki, jak również został 
wykonany koncert laureatów konkurs. 
W koncercie tym wzięli udział: Julia Strą-
czek, która zdobyła I miejsce oraz nagro-
dę pieniężną, a także jej brat Wojciech, 
zdobywając „Wyróżnienie za osobo-
wość i wrażliwość muzyczną”.

Łukasz Pater

Młodzi muzycy z nagrodami
Młodzi kozianie, 
rodzeństwo Julia i Wojciech 
Strączek, dwukrotnie 
zdobyli trofea festiwalowe.
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zaproszenia

Ekspozycja, zaprezentowana w Pałacu Cze-
czów, przenosi zwiedzających do teatru 
lalkowego w Żylinie. Wystawa ta wypełnia 
pracownię pałacu, prezentuje stroje, fotosy 
oraz plakaty teatralne. To element realizacji 
projektu „Tworzenie przestrzeni dla kultu-
ry i sztuki bez granic – modernizacja Teatru 
w Żylinie oraz Pałacu w Kozach”, w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska i Republika Słowac-
ka 2007-2013. (SPO)

Wakacyjna ekspozycja

Wakacje na sportowo
Centrum Sportowo-Widowiskowe w Ko-
zach przygotowało dla mieszkańców cie-
kawą ofertę na lipiec i sierpień. Wakacyj-
ne zaproszenie do fizycznej aktywności 
dotyczy różnych dyscyplin sportu. Przez 
cały okres wakacyjny, w godzinach od 9 do 
22 (w weekend – od godz. 14 do 22), czynna 
jest pływalnia w Kozach. Dla mieszkańców 
gminy Kozy obowiązują wtedy promocyjne 
ceny wejściówek. Dzieci i młodzież, studenci 
do 26. roku życia oraz emeryci i renciści – za 
okazaniem ważnej legitymacji, a także osoby, 
które ukończyły 60 lat za okazaniem dowodu 
osobistego – wejść mogą na jedną godzinę za 
2 złote. Cena 4 zł obowiązuje dla osób doro-
słych.

Pływanie nie jest jedyną ofertą Centrum 
Sportowo-Widowiskowego w Kozach w lipcu 
i sierpniu. Wakacje na sportowo odbywają się 
przede wszystkim z myślą o dzieciach i mło-
dzieży. Od poniedziałku do piątku – w lipcu w 
godz. od 9 do 13, w sierpniu w godz. od 10 do 
14 – w hali sportowej Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowego, salce tenisa stołowego oraz na 
boisku plenerowym – prowadzone są zajęcia 
pod okiem instruktora. Dzięki tej inicjatywie 
zainteresowane osoby mogą pograć w piłkę 
nożną, siatkówkę, koszykówkę, czy tenisa sto-
łowego, jednocześnie skorzystać z rad trener-
skich. (Red)

Dom Kultury w Kozach wraz ze Studiem 
Choreografii i Teatru Tańca „Movement” za-
prasza na cykl zajęć „Lato baletowe”. Zajęcia 
odbywać się będą od 28 lipca do 2 sierpnia. 
W programie przewidziano warsztaty dla 
najmłodszych oraz dla mam z dziećmi. Nie-
co starsze dzieci i młodzież organizatorzy 
zapraszają na warsztaty taneczne „modern 
jazz”. Ilość miejsc jest ograniczona.
Ze szczegółami należy zapoznać się na pla-
katach oraz na stronie: 
www.domkultury.kozy.pl.

Lato baletowe

Przypominamy Naszym Czytelnikom 
o trwających konkursach:

NAJAKTYWNIEJSZY 
CZYTELNIK ROKU 2014

To całoroczny konkurs dla wszystkich 
czytelników w trzech kategoriach wie-
kowych: dzieci, młodzież i dorośli.

W HAMAKU Z KSIĄŻKĄ
Wakacyjny konkurs na najciekawszą 
recenzję książki. Kategorie konkurso-
we: młodzież (16-18 lat) i  dorośli. Na 
autorów najlepszych recenzji czekają 
nagrody książkowe.

Ponadto proponujemy kurs podstaw 
obsługi komputera dla seniorów

ŁAMIEMY BARIERY
Terminy zajęć ustalamy indywidualnie 
w bibliotece.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, 
tel. 33 817 41 09, www.gbpkozy.pl

Dom Kultury w Kozach zachęca do udziału w tegorocznej edycji imprezy Tydzień Kul-
tury Beskidzkiej. Szczególnie zapraszamy na koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Kozia-
nie”, który podczas festiwalu wystąpi dwukrotnie. Pierwszy występ odbędzie się 28 
lipca na deskach estrady na terenie Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu 
o godz. 18. Na drugi występ zapraszamy zaś 30 lipca do amfiteatru im. Stanisława 
Hadyny w Wiśle o godz. 20.15.
Program ramowy festiwalu i inne informacje na jego temat dostępne są na stronie in-
ternetowej głównego organizatora – Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej 
(rok.bielsko.pl) oraz na stronie Domu Kultury w Kozach.

Zespół Pieśni i Tańca  „Kozianie” wystąpi na 51. Tygodniu Kultury Beskidzkiej.
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kultura

Koziańskie Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 
w środę 18 czerwca w Domu Kultury w 
Kozach. Spośród 11 zgłoszonych filmów 
zwyciężyła „Lekcja wolności gimnazjum 
w Kozach”, autorstwa Dominiki Filas, 
Balbiny Fabii, Jakuba Michnowicza, Szy-
mona Niedużak, Bożeny Lalik, Roberta 
Palichleb, Martyny Mandy, Jakuba Bułki, 
Justyny Kine, Szymona Gawędy, Weroni-
ki Blachury, Damiana Mreńcy, Jakuba Ba-
ścika, Barbary Hebenstreit, Marka Midor, 
Piotra Szetyńskiego, Martyny Iskierka i 
Justyny Wandur. II miejsce zajął film „Ko-
ronka do życia” Balbiny Fabii i Dominiki 

Filas. Jury przyznało dwa trzecie miejsca 
filmom o zbiorowym autorstwie: „Lilije” 
oraz „Amnesia”. Jury przyznało również 
statuetki dla najlepszej aktorki – Anny 
Presz oraz najlepszego kamerzysty – Pio-
tra Cieślika. Jury obradowało w składzie: 
Anna Czaplińska-Syjota, Sabina Piskorek-
-Oczko oraz Agata Zielińska.
Po rozdaniu dyplomów i upominków na-
stąpiła prezentacja pracy nagrodzonej 
pierwszym miejscem. Laureaci konkursu 
otrzymali nagrody ufundowane przez 
Kino Helios Bielsko-Biała oraz pizzerię 
„Herbową” w Kozach.

Uczestnicy tegorocznej edycji „Kojskie-
go filmowania” zadali sobie wiele trudu 
i wykazali się samodyscypliną, aby swo-
imi oczami ukazać to, co w ich otoczeniu 
jest piękne i warte zauważenia. Dzięki ich 
pracy możemy zatrzymać się na chwilę 
nad „upływającym czasem” lub uśmiech-
nąć się, patrząc na inne postrzeganie 
rzeczywistości. Zachęcamy już teraz do 
podjęcia kolejnego wyzwania w ramach 
kolejnej edycji konkursu „Kojskie filmo-
wanie 2015”. 

Miłosz Zelek

Rozstrzygnięcie konkursu filmowego
Dobiegł końca konkurs filmowy „Kojskie filmowanie 2014”, zorganizowany przez Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Przy-
jaciół i Absolwentów LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się osiemnaścioro młodych, 
zdolnych artystów. Jury oceniało występy i prace artystyczne 
w kategoriach: muzyka – śpiew i gra na instrumencie, fotogra-
fia oraz literatura. Po burzliwych obradach jury postanowiło 
przyznać stypendia, które zostały wręczone 18 czerwca na 
finałowej gali Promocji Młodych Talentów:
- w kategorii muzyka: Julii Strączek, Wojciechowi Strączkowi, 
Patrycji Kordasz, Dorocie Frączyk, Gabrieli Pezdzie oraz Kin-
dze Nowak,
- w kategorii fotografia: Martynie Zawalskiej i Jackowi Kućce,
- w kategorii literatura: nagrodę specjalną Pawłowi Sablikowi.
Młodych wykonawców oceniało jury w składzie: Tomasz Lo-
rek (przewodniczący), aktor, absolwent wydziału wokalno-
-aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach, aktor Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej, Katarzyna Dendys-Kosecka, ab-
solwentka Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Gdyni, pracowała w 
Teatrze Muzycznym w Gdyni, w Teatrze Dramatycznym w Ko-
szalinie, współpracowała z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, 
Tomasz Janusz, muzyk, nauczyciel w bielskiej szkole muzycz-
nej, dyrygent orkiestr, oraz Aleksander Dyl, operator filmowy 
i fotografik. (R)

W czerwcu w Domu Kultury w Kozach odbyła się Promo-
cja Młodych Talentów.

Promocja Młodych Talentów

W jedną z najkrótszych nocy w roku 20 czerwca, tuż przed let-
nim przesileniem, Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zor-
ganizowała w Pałacu Czeczów trzecią już Kojzką Noc Muzeów.
Dawniej przed zbliżającym się przesileniem letnim pola rozświetlały 
świętojańskie ogniska, a w tym roku rozświetlony został Pałac Cze-
czów w Kozach, aby udostępnić wnętrza Izby Historycznej na czas 
trzeciej już Kojzkiej Nocy Muzeów. Odbyła się ona 20 czerwca od 
godz. 19 do 23. Kolejny raz Izbę Historyczną odwiedziła ponad setka 
zwiedzających, dorośli, dzieci z rodzicami i młodzież. Byli oni zain-
teresowani lokalną historią i kulturą oraz nowymi wnętrzami tego 
małego koziańskiego, czy też „kojzkiego” muzeum, jak od trzech lat, 
w tej starodawnej formie głosi tytuł lokalnej nocy muzeów. Wielu 
zwiedzających miało okazję oglądać nigdy dotąd nieprezentowa-
ne zbiory. Pośród eksponatów u wielu osób odżyły wspomnienia z 
dzieciństwa, a także dało się słyszeć ciekawe historie rodzinne. Nie-
którzy w starych dokumentach oraz na archiwalnych fotografiach 
odkryli postaci swoich przodków.
Zazwyczaj noce muzeów odbywają się w połowie maja. Jednak 
w tym roku Gminna Biblioteka Publiczna przesunęła wydarzenie 
na połowę czerwca. Stało się tak ze względu na trwające do ostat-
nich chwil prace we wnętrzach Izby Historycznej im. Adolfa Zube-
ra przed uroczystym otwarciem Pałacu Czeczów, jaki odbył się 12 
czerwca. (GBP)

Trzecia Kojzka Noc Muzeów
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W ostatni weekend czerwca kozianie 
mieli okazję sięgnąć do źródła. Teren 
parku dworskiego został przejęty 
przez grupę średniowiecznych wo-
jów – co ciekawe, kilkupokoleniową. 
Wojowie rozbili obóz rycerski, za-
prezentowali dawne rzemiosła, sztukę, w końcu – praw-
dziwą bitwę, która spotkała się z wielkim zaintereso-
waniem publiczności. Była to okazja do przedstawienia 
legendy o powstaniu wsi Kozy.
Z kolei w Pałacu Czeczów pojawiła się ekspozycja nie-
znanych dotąd eksponatów. Wystawa „Najdawniejsze 
dzieje wsi Kozy”, którą zwiedzać będzie można do końca 
wakacji, składa się z wielu grafik opatrzonych opisami, 
makiety zamku na Wołku oraz najatrakcyjniejszego 
bodaj artefaktu – grotu strzały o wpływach tatarskich, 
znalezionego na terenie naszej miejscowości.
Ogromną atrakcję stanowiło wydawnictwo „U źródła – 
legenda dla przyszłości”, którą grupa młodych literatów, 
autorów tejże publikacji, ochoczo rozdawała czytelni-
kom. Dodatkowym urozmaiceniem imprezy były sobot-
nie występy artystyczne rodzimych, młodych muzyków 
oraz tych trochę starszych i mniej tutejszych – Mai Siko-
rowskiej i Andrzeja Sikorowskiego.
Imprezę zrealizował Dom Kultury w Kozach, koordyna-
torką projektu jest Sabina Piskorek-Oczko. (R)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja „U źródła – organizacja imprezy prezentującej pradzieje wsi Kozy” realizowana przez Dom Kultury w Kozach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER – Małe Projekty.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zdjęcia: Dom Kultury w Kozach


