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wydarzenia

Początkiem lipca do Kóz zawita Telewizja Polska Katowice, która w plenerach naszego 
kamieniołomu będzie kręcić popularny na Śląsku program kulinarny „Rączka gotuje”. Go-
spodarz programu Remigiusz Rączka przyrządzi popularne u nas duszonki wg koziańskich 
tradycji. Pozostałe dwa dania, które przygotuje są na razie tajemnicą. Audycja wyemitowana 
zostanie w sobotę, 7 lipca, o godzinie 18:00, (powtórka – niedziela, 8 lipca, o godzinie 10:15) 
na kanale TVP3 Katowice. Zapraszamy do oglądania.  
                     (UG)

 „Rączka gotuje” w Kozach

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach 
zajęła 2. miejsce w konkursie powiatowym 
na najlepszą bibliotekę roku 2017/2018. 
W nagrodę otrzymaliśmy audiobooki oraz 
książki. Doceniono naszą kreatywność 
i multimedialny rozwój. Podsumowanie 
konkursu oraz wręczenie nagród odbyło 
się, 23 maja, w Jasienicy. Obecni byli: sta-
rosta Andrzej Płonka, dyrektor Książnicy 
Beskidzkiej Bogdan Kocurek, przedstawi-
ciel Biblioteki Śląskiej Magdalena Madej-
ska oraz dyrektorzy bibliotek i samorzą-
dowcy.
Była to XVIII edycja konkursu organi-
zowanego przez Starostwo Powiatowe, 
Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Bielsku-Białej i Książnicę Be-
skidzką.

(gbp)

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz została za-
proszona do udziału w „XXVIII Hudební jaro 
na Hlučínsku”. Impreza odbyła się w upalną 
niedzielę, 27 maja br., w Dolnym Kubinie 
(północne Czechy). Muzycy wystąpili wspól-
nie z mażoretkami „Nemezis” z Hecznaro-
wic. Poza paradą orkiestr oraz koncertem 
estradowym w scenerii parkowej przy zamku 
w Dolnym Kubinie nasza orkiestra zagrała  
koncert charytatywny dla pacjentów jednego 
z tamtejszych szpitali. Zmęczeni upałem, ale 
zadowoleni z aplauzu, z pucharem w dłoniach 
szczęśliwie powrócili do Kóz.    (DK)

Muzyczna wiosna na zamku w Dolnym Kubinie

Urząd Gminy oddał do użytkowania trzy siłownie zewnętrzne, zlokalizowane na placach 
zabaw przy ulicach: Lipowej, Tęczowej i Wrzosowej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
do aktywnego spędzania wolnego czasu.                     (UG)

Drugie miejsce 
w powiecie

Siłownie zewnętrzne
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Strażackie święto
Uroczyście Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzili druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach. Była defilada w asyście orkie-
stry, złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem strażaków na cmen-
tarzu, msza święta oraz apel. Przyznano medale, odznaczenia, najmłod-
szym wręczono legitymacje członkowskie oraz pierwsze, złote i brązowe 
odznaki. – Cieszymy się, że nasza społeczność powiększa się poprzez 
rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Co ciekawe jednak, 16-oso-
bowa grupa to tylko 3 chłopców i aż 13 dziewczynek. Pytanie, gdzie ci 
chłopcy? – uśmiecha się Sławomir Kasperek, komendant gminny OSP. 
W obchodach brali udział wójt gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski, prze-
wodnicząca Rady Gminy Bożena Sadlik oraz wiceprzewodniczący Rady 
Gminy  Bogdan Sitarz. 

(RED)

Remonty cząstkowe ulic
Trwają remonty nawierzchni dróg gminnych w Kozach. Podobnie 
jak w ubiegłym roku ich wykonawcą jest firma „Radex” z Bielska-
-Białej, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu 
przetargowym. Rozpoczęto roboty od Krzemionek, w związku 
z oczekiwanym wzrostem natężenia ruchu w tym rejonie spowodo-
wanym przebudową ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej. Poza remon-
tami cząstkowymi, w planach na bieżący rok przewidziano również 
ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Spółdzielczej, do ul. Wyzwole-
nia (dokończenie robót rozpoczętych w roku 2017), poprzedzone 
wymianą niedrożnego przepustu koło posesji nr 43. Oprócz nowej 
nawierzchni ul. Spółdzielcza uzyska również oświetlenie uliczne. 
W planach jest również remont najbardziej zniszczonego odcinka 
ul. Jaworowej, w sąsiedztwie firmy Kapecki.                             (UG)

Witosa po remoncie
Od maja jest już przejezdna ulica Witosa, która została gruntow-
nie wyremontowana na 355-metrowym odcinku przebiegającym 
przez Kozy. Przebudowa stanowiła kontynuację planu moderni-
zacji dróg na terenie gminy Kozy i przede wszystkim usprawniła 
i poprawiła bezpieczeństwo ruchu samochodowego oraz piesze-
go. Inwestycja została wpisana w istniejący układ komunikacyj-
ny odcinków ulic Witosa i Krzemionki po stronie Bielska-Białej. 
Przebudowano konstrukcję i nawierzchnię drogi wraz z posze-
rzeniem na łuku, wybudowano obustronne chodniki. Wykonano 

również przebudowę: kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji 
i ogrodzeń kolidujących z nowym przebiegiem drogi, istniejącego 
przepustu w obrębie skrzyżowania z ul. Krańcową. Wartość inwe-
stycji wynosi ok. 1 100 000,00 zł. 

Remont drogi prowadziło Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, 
a współfinansowała gmina Kozy. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc. 

(UG)

Dokończeniem ubiegłorocznej inwestycji będzie nowa 
nakładka asfaltowa na ulicy Spółdzielczej (do skrzyżowania 
z ulicą Wyzwolenia) oraz budowa oświetlenia drogi. 

W pobliżu sklepu spożywczego zlokalizowano przejście dla pieszych, nowe 
chodniki pojawiły się po obu stronach jezdni na całej długości remontowa-
nego odcinka drogi.

Zakręt w pobliżu ulicy Krańcowej nie stanowi już zagrożenia dla kierowców 
i pieszych. Droga została w tym miejscu poszerzona i odpowiednio wypro-
filowana.
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Relacja z XXXIX sesji Rady Gminy Kozy
14 maja 2018 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Kozy, na której podjęto uchwałę nr XXXIX/309/18 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018 – 2035.

Relacja z XL sesji Rady Gminy Kozy
24 maja 2018 r. odbyła się XL sesja Rady 
Gminy Kozy, na której podjęto następujące 
uchwały:
1. nr XL/310/18 w sprawie określenia 

zasad udzielenia i rozmiaru zniżek ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczycielom, którym powierzo-
no stanowiska kierownicze w szkołach 
i przedszkolu, tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin pedagogów, 
psychologów, logopedów i doradców 
zawodowych oraz określenia tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Kozy, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego,

2. nr XL/311/18 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Gmi-
ny Kozy za rok 2017. Zgodnie z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych art. 270 ust.4 sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu podlega obowiązkowi 
zatwierdzenia przez Radę Gminy,

3. nr XL/312/18 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Kozy za 
rok 2017. Rada Gminy Kozy przyjęła 
sprawozdanie wraz z wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Kozy,
4. nr XL/313/18 w sprawie zmiany Wie-

loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kozy na lata 2018 – 2035,

5. nr XL/314/18 w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy 
z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Bu-
dżetowa na 2018 rok Gminy Kozy.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy oraz materiały będące przedmiotem 
obrad dostępne są na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Kozy www.bip.kozy.pl. 

(Biuro RG)

Gminna Rada Seniorów zorganizowała, 28 maja 
w Pałacu Czeczów, spotkanie z osobami starszy-
mi, na którym omawiano zakres pomocy świad-
czonej na rzecz seniorów i osób niepełnospraw-
nych oraz sposób ubiegania się o taką pomoc. 
W spotkaniu uczestniczyli: wójt Gminy Krzysz-
tof Fiałkowski, przewodnicząca Rady Gminy Bo-
żena Sadlik, kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Renata Nycz, przedstawicielka 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

(GRS)

Przed sesją Rady Gminy, 24 maja br., wójt Krzysztof Fiałkow-
ski, przewodnicząca Rady Gminy Bożena Sadlik oraz wice-
przewodniczący Rady Gminy podziękowali Panu Benedyk-
towi Gawędzie, dotychczasowemu prezesowi koła Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Kozach za długoletnie pełnienie tej 
funkcji. 
Pan Benedykt Gawęda pełnił funkcję prezesa koła z dużym od-
daniem i zaangażowaniem, dzięki Niemu dzisiejsze koło Emery-
tów Rencistów i Inwalidów w Kozach jest jedną z najprężniej dzia-
łających organizacji pozarządowych w naszej gminie. 
Samorząd gminy dziękuje Panu za bardzo dobrą współpracę, wza-
jemne poszanowanie i zrozumienie, życzy dużo zdrowia i wszel-
kiej pomyślności. 
Podczas tej samej uroczystości powitano nowo wybraną prezes 
koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kozach, Panią Krystynę 
Stasicę. Rozmowę z Panem Benedyktem Gawędą opublikujemy 
w lipcowym wydaniu gazety. 

(UG)

Podziękowania dla Pana Benedykta Gawędy

Dla seniorów

Za długoletnią współpracę Benedyktowi Gawędzie 
podziękowano podczas Sesji Rady Gminy.
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Na ostatniej sesji Rady Gminy (24 
maja) radni udzielili Panu absoluto-
rium z wykonania budżetu za 2017 
rok. Gratulujemy. 

Bardzo się cieszę z tego faktu i dziękuję 
radnym, że docenili naszą pracę samorzą-
dową w ubiegłym roku. Za udzieleniem 
absolutorium głosowało 14 radnych, jed-
na osoba się wstrzymała.
Wójt Gminy, jako organ, zobowiązany 
jest do sporządzenia sprawozdania z wy-
konania budżetu do 31 marca roku na-
stępującego po roku budżetowym i wy-
słania go do zaopiniowania Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz 
przedłożenia przewodniczącemu Rady 
Gminy. Sprawozdanie opiniuje komisja 
rewizyjna Rady Gminy Kozy. Po otrzy-
maniu pozytywnych opinii o przedłożo-
nym sprawozdaniu z wykonania budżetu 
od I Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i komisji rewizyj-
nej, Rada Gminy Kozy podjęła uchwałę 
udzielającą absolutorium Wójtowi. Reali-
zację z budżetu przedstawiamy osobno, 
na str. 8 i 9.

Na sesji wspomniał Pan o pomyśle 
budowy hali sportowej przy Dwójce. 
Jaki to będzie obiekt? 

W tym roku chcemy przygotować się 
do nowej inwestycji, to jest budowy hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. 
Pierwszym etapem będzie opracowanie 
dokumentacji budowlano-wykonawczej. 
Hala będzie miała pełnowymiarowe bo-
isko do piłki ręcznej, stałą widownię dla 
ok. 300 osób, odpowiednie zaplecze szat-
niowe, sanitarne i magazynowe. Będzie 
można ją dzielić kurtynami na trzy części. 
Po zaakceptowaniu koncepcji architekto-
nicznej hali sportowej, zaprezentujemy 
mieszkańcom wizualizację tego obiektu. 
O budowie tej hali myślałem już od wielu 
lat. Wcześniej byłem dyrektorem gimna-
zjum, dobrze poznałem warunki lokalowe 
szkoły, wiedziałem, że obecna sala gimna-
styczna z lat 60-tych ubiegłego wieku nie 
zaspokaja potrzeb uczniów. Kiedyś obie-
całem sobie, że doprowadzę do budowy 
obiektu sportowego przy tej szkole, który 
będzie służył uczniom, ale też – poza go-
dzinami pracy szkoły – wszystkim miesz-

kańcom. Ciągle pamiętałem o tej obietni-
cy, ale przez dwie kadencje skupialiśmy 
się na realizacji dużych inwestycji gmin-
nych, które uznaliśmy za priorytetowe dla 
mieszkańców. Odrestaurowaliśmy Pałac 
Czeczów wraz z parkiem, wykonaliśmy 
termomodernizację CSW, obecnie ter-
momodernizujemy budynek Szkoły Pod-
stawowej nr 1, zakończyliśmy budowę 
nowego, 9-cio oddziałowego przedszkola 
publicznego, przygotowani jesteśmy do 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na du-
żym obszarze gminy, przebudowaliśmy 
kompleksowo wiele znaczących dla gmi-
ny dróg wraz z chodnikami i parkingami 
oraz wiele innych przedsięwzięć.
Jako że zrealizowaliśmy już lub kończymy 
realizację największych inwestycji gmin-
nych, czas zająć się infrastrukturą spor-
tową. W budynku Dwójki mieszczą się 
dwie szkoły, podstawówka i liceum wraz 
z gimnazjum. Jest to więc kompleks szkol-
ny, w którym uczy się ponad 700 dzieci. 
Ze względu na trudne warunki lokalowe, 
lekcje w-f dla uczniów gimnazjum i li-
ceum odbywają się w obiekcie CSW. Po 
wybudowaniu hali młodzież nie będzie 
musiała wychodzić ze szkoły, by ćwiczyć, 
bowiem hala będzie połączona ze szkołą 
przewiązką. 

Na stronie internetowej Gminy Kozy, 
w zakładce Gospodarka i środowisko, 
znajduje się koncepcja kanalizacji 
w Gajach, kiedy mieszkańcy mogą li-
czyć na skanalizowanie tego obszaru?

Mieszkańcy i radni tego rejonu wielo-
krotnie pytali o plany kanalizacji Gajów. 
Zgodnie z ich oczekiwaniami w tym roku 
opracowaliśmy koncepcję jej budowy, 
z odprowadzeniem ścieków do oczysz-
czalni ścieków w Pisarzowicach. Kon-
cepcja projektowa wykazała techniczną 
możliwość skanalizowania rejonów Gaje 
i Zagroda systemem grawitacyjno–tłocz-
nym. Z uwagi na ukształtowanie terenu 
oraz uwarunkowania techniczne koniecz-
ne będzie wybudowanie ok. 16 km sieci 
kanalizacyjnej oraz czterech przepom-
powni ścieków.
W najbliższych latach zlecimy opracowanie 
dokumentacji projektowej uwzględniającej 
możliwość przygotowania całego procesu 
realizacji i finasowania budowy kanalizacji 
w tym rejonie. Sama budowa może ruszyć 
po 2021 roku, to jest po wybudowaniu ka-
nalizacji obecnie zaplanowanej do realizacji 
w aglomeracji Pisarzowice.

Dziękuję za rozmowę.
(red)

Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

     Pytania do wójta

fo
to

: U
G



Nr 6 - czerwiec 2018 6

edukacja

Górskie wycieczki

Marsz Milczenia

Piknik z Jedynką
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Ponad 40 osób uczestniczyło, w ostatniej 
w tym roku szkolnym, wycieczce SK Gro-
niczki przy SP 1. Tym razem celem uczniów 
Jedynki był Jałowiec (1111 m n.p.m.), szczyt 
w paśmie Babiej Góry w Beskidzie Żywiec-
kim. Jednocześnie po raz kolejny uczniowie 
włączyli się w akcję „Sprzątamy Beskidy 
z PTT”, zorganizowaną przez bielski od-
dział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie-
go. Turyści z SP nr 1 sprzątali szlak żółty ze 
Stryszawy Roztoki na Jałowiec, z którego 
zeszli do Zawoi Wełczy. Tradycyjnym za-
kończeniem akcji było ognisko integracyjne 
z pieczeniem kiełbasek.                              (SP1)

Kilkuset polskich nauczycieli z całego kraju oraz uczniów ze Śląska i Małopolski, wśród 
nich uczniowie z klasy 7 a i 7 b ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Staszica  w Kozach 
wraz z opiekunkami, oddało hołd wychowawcom różnych narodowości, którzy zginę-
li podczas II wojny światowej  w obozach zagłady, gettach, łagrach i innych miejscach 
kaźni i masowej egzekucji. W Marszu Milczenia przeszli spod Bramy Głównej alejami 
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz pod Ścianę Śmierci, Blok XI i Ta-
blicę Pamiątkową, gdzie złożyli wieńce, kwiaty, zapalili znicze. Przed pomnikiem ofiar 
w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau uczestniczyli w apelu poległych.           
Marsz Milczenia stanowił kulminację organizowanych przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego Dni Pamięci i Pokoju, odbywających się rokrocznie 27 kwietnia, w rocznicę 
śmierci w Auschwitz polskiego nauczyciela, Mariana Batki. 

(R. Kuczmierczyk)

W trakcie roku szkolnego, raz w miesiącu, 
w SP nr 1 odbywały się zajęcia integracyj-
ne, w których brały udział dzieci posiada-
jące orzeczenia do kształcenia specjalnego, 
uczęszczające do szkolnej „zerówki” oraz 
klas I-II. Dzięki pomysłowości nauczycieli 
mogli oni atrakcyjnie spędzić czas wolny, 
poznać koleżanki i kolegów z innych klas, 
wspólnie się bawić i pokonywać swoje ogra-
niczenia oraz rozwijać zainteresowania. 
Szybko okazało się, że w zajęciach równie 
chętnie biorą udział rodzice dzieci, a nawet 
młodsze rodzeństwo. Duzi i mali wesoło 
pląsali, rozwiązywali zagadki, brali udział 
we współzawodnictwie sportowym i miło 
spędzali razem czas. Dzięki współpracy po-
wstało wiele ciekawych prac plastycznych 
spełniających równocześnie funkcję tera-
peutyczną. 
Każdy mógł uwierzyć w siebie i pokonać 
swoje słabości. Największą radość sprawiła 
dzieciom wizyta psa Elmo, golden retrie-
vera, którego przyprowadziła opiekunka 
zajmująca się dogoterapią. Elmo szybko stał 
się ulubieńcem wszystkich, dzieci chętnie 
naśladowały psie sztuczki, ale także ćwi-
czyły umysł. Rozwiązywały zadania mate-
matyczne, z uwagą słuchały ciekawostek 
o psach. Na koniec zajęć otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, naklejki z Elmo oraz książki.

(SP1)

Majowy piknik z Jedynką przyciągnął liczne grono uczniów i ich rodziców, a dobrej zabawy i miło 
spędzonego czasu życzył wszystkim wójt gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski. Pracownicy świetlicy 
szkolnej i nauczyciele zadbali o sporą dawkę atrakcji dla każdego. Były występy chóru szkolnego 
i przegląd młodych talentów klas 1-7. Przygotowano wystawę przyrodniczą, modelarską, prac 
z klocków Lego, stanowiska malowania twarzy, pierwszej pomocy. Uczniowie uczestniczyli we 
współzawodnictwie sportowym, malowaniu na szkle, rozgrywkach szachowych, projekcie filmo-
wym, przedstawieniu teatralnym, spotkaniu z książką, doświadczeniach fizycznych i chemicznych, 
zabawach z koralikami, warsztatach z sensoplastyki, występie grupy POPP-Art. oraz quizie wiedzy 
o gminie Kozy. Nie zabrakło poczęstunku: ciast, pieczonych kiełbasek i sytego „strogonova”.
Nowością był sposób zdobycia nagród, w tym głównej – roweru górskiego. Każdy biorący udział 
w loterii fantowej mógł na odwrocie kuponu napisać 5-wyrazowe hasło promujące Piknik z Jedyn-
ką, a komisja składająca się z organizatorów i rodziców wybrała najlepsze.  Tytułowe wydarzenie po 
raz kolejny odbyło się przy współpracy z Centrum Sportowo-Widowiskowym.                     (SP1)
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edukacja

Olimpijczycy w Dwójce
Szkoła Podstawowa nr 2 gościła znakomitych olimpijczyków – Stefa-
na Hulę seniora (IO w Sapporo w 1972 r. i IO w Innsbrucku w 1978 r., 
brązowego medalistę z MŚ w Falun z 1974 r. w kombinacji norweskiej) 
oraz Stefana Hulę juniora (IO w Turynie w 2006 r., IO w Vancouver 
w 2010 r. i IO w Pjongchang w 2018 r. – brązowy medal w skokach 
narciarskich w drużynie, brązowego medalistę MŚ w lotach w drużynie 
oraz obecnego Mistrza Polski). 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wójt gminy Kozy Krzysztof 
Fiałkowski, reprezentanci SP 1 i LO z oddziałami gimnazjalnymi 
wraz z opiekunami, a także nauczyciele SP nr 2. Spotkanie poprowa-
dził Bogdan Dubiel, pasjonat historii Igrzysk Olimpijskich. Młodzież 
z koziańskich placówek poznała osiągnięcia zaproszonych gości. Miała 
okazję wziąć do rąk medale z Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, 
Mistrzostw Polski, buty narciarskie, ubrać kask mistrza. 
Dzieci chętnie zadawały pytania i odpowiadały na kierowane do nich 
przez prowadzącego. Zwieńczeniem spotkania był taneczny występ 
jednego z uczniów oraz zdjęcie z dedykacją i życzeniami dalszych suk-

cesów dla olimpijczyka juniora przekazane przez Samorząd Uczniow-
ski. Z kolei gość rozdawał autografy i pozował do zdjęć.                      

(SP2)

W ostatnią sobotę maja Szkoła Podstawowa nr 2 kolejny raz zaprosiła rodziców i sympatyków 
na Majowe Spotkanie. Goście mieli okazję odbyć sentymentalną podróż w czasie, oglądać stro-
je z dawnych epok, rekwizyty, makiety oraz prace uczniów. Klasy piąte sprzedawały chłodne 
napoje w ramach programu „Domowi Detektywi”. W sprzedaży były też domowe ciasta, du-
szonki oraz wiele innych smakołyków. Wystąpili zwycięzcy szkolnego konkursu „Mam talent”, 
a uczniowie szkolnego koła teatralnego wystawili sztukę pt. „Calineczka”.                 (SP2)

Warto uczyć się języków obcych. Tę praw-
dę potwierdziło wydarzenie szkolne, w któ-
rym uczniowie SP nr 2 poznawali kulturę 
wybranych europejskich krajów. Klasa 6 b 
przygotowała prezentację o Wielkiej Bryta-
nii. Niektórzy mieli okazję spróbować, jak 
obchodzi się Pancake Day, czyli angielskie 
„ostatki”.  Nie zapomniano o królowej Elż-
biecie II, Shakespearze, zespole The Be-
atles, potworze z jeziora Loch Ness. 
Uczniowie klas 5 b i 6 b opracowali mini-
słownik europejski, uwzględniający najpo-
pularniejsze słowa używane w danym kraju. 
Podsumowaniem był test wiedzy o Wielkiej 
Brytanii. Ich młodsi koledzy mogli wyka-
zać się znajomością angielskich piosenek, 
które ochoczo prezentowali przy akompa-
niamencie muzyki. Dzieci musiały się też 
zmierzyć z odnajdywaniem znanych miejsc 
w Europie. Prawie wszystkie klasy prawidło-
wo dopasowały obrazki do znanych miejsc, 
najlepsza w rywalizacji okazała się klasa 5 b. 
Zabawa była udana i uczniowie przekonali 
się, że prezentowane kraje są interesujące 
i warto je odwiedzić. 

(SP2)

Majowe spotkania z Dwójką

Podczas bibliotecznych zajęć uczymy dzieci zachowań w różnych sytuacjach. Pomocą służą 
nam wiersze, bajki, prezentacje multimedialne. Tym razem zajęliśmy się oswojeniem stra-
chu, który towarzyszy każdemu z nas. Pierwszaki ze SP nr 1 po długiej i burzliwej dyskusji 
jednogłośnie stwierdziły, iż żadnemu człowiekowi nieobcy jest strach, często ostrzega nas 
przed różnymi zagrożeniami. Jednakże zdarzają się sytuacje, w których nic złego nam nie 
grozi, a jednak odczuwamy lęk. Wtedy najlepsza jest rozmowa z rodzicami czy zapalenie 
światła. Skutecznym sposobem okazało się też narysowanie oswojonego stracha.          (gbp)

Sposób na strach

Radosny konkurs
W Spółdzielczym Centrum Kultury BEST, 
działającym przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Złote Łany”, odbył się XVI Integracyjny Kon-
kurs Recytatorski i XIV Przegląd Innych Form 
Artystycznych PROTEUS pt.: ,,Radość życia 
w twórczości ks. Jana Twardowskiego”, którego 
myślą przewodnią jest integracja miłośników po-

ezji, zdrowych i niepełnosprawnych. W konkur-
sie i przeglądzie uczestniczyły dzieci i młodzież 
ze szkół podstawowych, gimnazjów, domów 
dziecka, a także osoby dorosłe ze stowarzyszeń 
i placówek integracyjnych.  W odsłonie recyta-
torskiej bardzo dobrze zaprezentowali się przed-
stawiciele SP nr 2, wzbudzając zachwyt swoimi 

występami: Marcin Adamski z kl. 4 a, Adam 
Koza z kl. 4 a oraz Katarzyna Góral z kl. 7 a. Jury 
konkursu szczególnie doceniło recytację Marci-
na Adamskiego, przyznając mu II miejsce w kon-
kursie w kat. klasy IV-VII Szkoły Podstawowej. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki 
i pamiątkowe dyplomy.                          (SP2)
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ekologia

Wymiana kotłów
Mieszkańcy naszej gminy wymieniają stare piece na nowoczesne, ekologiczne kotły węglowe 5 kla-
sy emisji, wg normy PN-EN 303-5:2012, z automatycznym zasilaniem paliwa, bez rusztu awaryj-
nego oraz na nowoczesne kotły gazowe. Odbywa się to w ramach realizowanego przez gminę Kozy 
Programu Ograniczania Niskiej Emisji na 2018 rok. Gmina zarezerwowała w swoim budżecie na 
ten cel 940 tys. zł. Większość środków finansowych (720 tys. zł) przeznaczonych na realizację tego 
zadania pozyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Część tych środków stanowi bezzwrotną dotację, reszta jest pożyczką, którą gmina 
będzie mogła częściowo umorzyć. Obecnie do Urzędu spływają już pierwsze zgłoszenia mieszkań-
ców o zakończeniu modernizacji kotłowni wraz z niezbędnymi dokumentami do rozliczenia inwe-
stycji. Na ich podstawie wypłacane są mieszkańcom należne dotacje. Wysokość udzielanej dotacji 
naliczana jest indywidualnie, w zależności od poniesionych nakładów na zrealizowaną wymianę 
kotła. Przypominamy, że maksymalna kwota dotacji do wymiany pieca na gazowy wynosi 8 tys. zł, 
w pozostałych przypadkach jest to kwota do 6 tys. zł. 
Kolejny nabór wniosków o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji na 2019 r. pla-
nujemy przeprowadzić w IV kwartale tego roku. W związku z tym zachęcamy zainteresowanych 
mieszkańców, aby wcześniej (jeśli przepisy prawa tego wymagają) uzyskali stosowne pozwolenia, 
decyzje, uregulowali również sprawy spadkowe, bo tegoroczny nabór pokazał, że po zweryfikowa-
niu wniosków część z nich musiała zostać odrzucona ze względu na brak wymaganych dokumen-
tów. Zdarzyły się również przypadki, że wnioskodawcy, którzy chcieli wymienić stare piece węglo-
we na kotły gazowe musieli zrezygnować z modernizacji kotłowni, gdyż nie posiadali na terenie 
nieruchomości przyłącza gazu, a procedura związana z przyłączeniem do sieci trwa kilka miesięcy. 

(UG)

Informujemy, że Urząd Gminy nadal przyj-
muje wnioski mieszkańców dotyczące bezpłat-
nego użyczenia kompostownika. Wnioski na 
użyczenie kompostowników składać można 
w siedzibie Urzędu, przesłać pocztą lub przez 
platformę e-Puap. Wniosek może złożyć każdy 
mieszkaniec gminy Kozy, który:
1. jest właścicielem, współwłaścicielem, 

użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
znajdującej się na terenie naszej gminy nie-
ruchomości, na której zamieszkuje, zabu-
dowanej budynkiem jednorodzinnym lub 
wielorodzinnym,

2. złożył w Urzędzie Gminy deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi,

3. nie posiada względem gminy zaległości 
z tytułu podatków i innych opłat oraz da-
nin, a także zaległości o charakterze cywil-
noprawnym,

4. ma możliwość zagospodarowania wytwo-
rzonego kompostu.

Zachęcamy mieszkańców do kompostowania 
odpadów zielonych na terenie własnych nieru-
chomości.

(UG)

Urząd Gminy pozyskał 184 264 zł z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
na wykonanie koniecznych prac pielęgna-
cyjnych i konserwacyjnych w obrębie par-
ku pałacowego. 
W ramach prac zostaną:
• wykonane cięcia sanitarne i korekcyjne 

175 drzew i wiązania elastyczne w ko-
ronach 36 drzew,

• wycięte drzewa (15 sztuk),
• rozdrobnione gałęzie pozyskane w wy-

niku zabiegów pielęgnacyjnych i wy-
cinki,

• sfrezowane pnie (20 drzew),

• wywiezione drewno pozyskane w wy-
niku wycinki i pielęgnacji,

• posadzone drzewa liściaste (25 sztuk),
• uporządkowany teren parku.

Oprócz środków z WFOŚiGW gmina 
przeznaczy na ten cel ze środków wła-
snych 49 460 zł. Zakończenie prac zapla-
nowano na koniec października bieżącego
roku. Rewitalizacja zieleni poprawi walory 
przyrodnicze i estetyczne parku oraz zre-
dukuje do minimum zagrożenia związane 
z łamliwymi konarami drzew.

(UG)

Kompostowniki

Rewitalizacja zieleni parku 

Najważniejszy kształt Budżetu Gminy Kozy na 
2017 roku został uchwalony 29 grudnia 2016 
roku Uchwałą nr XXII/194/16 Rady Gminy 
Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

•	 dochodów                  48 561 000,00 zł 
w tym: 

         dochody bieżące                    46 291 000,00 zł
         dochody majątkowe               2 270 000,00 zł
•	 wydatków                       52 169 000,00 zł  
         w tym: 
         wydatki bieżące                      43 574 200,00 zł
         wydatki majątkowe                 8 595 500,00 zł 
  
W planie założono deficyt budżetowy w kwo-
cie 3 608 200,00 zł, który zamierzono pokryć 
przychodami pochodzącymi z emisji obligacji 
komunalnych. W wyniku wprowadzonych 
zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i za-
rządzeń Wójta Gminy planowany budżet na 
koniec 2017 roku wynosił odpowiednio:

•	 53 408 858,16 zł po stronie dochodów,
•	 58 047 877,16 zł po stronie wydatków,
•	  4 639 019,00 zł wynik stanowi deficyt bu-

dżetowy.

Ostateczne wykonanie budżetu na koniec 
2017 roku po stronie dochodów stanowi 101,4 % 
wielkości planowanej tj. 54 134 432,47 zł, 
natomiast wydatki zostały zrealizowane 
w 96,5 %, co stanowi kwotę 56 031 507,59 zł. 
Realizacja budżetu na takim poziomie osta-
tecznie zamknęła się deficytem budżetowym 
w kwocie 1 897 075,12 zł.
W ubiegłym roku dokonano emisji obligacji 
komunalnych w wysokości 5 400 000,00 zł 
oraz uzyskano umorzenie pożyczki w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wy-
sokości 639 529,08 zł. Spłacono zaciągnięte 
w latach poprzednich kredyty 1 092 000,00 zł 
i pożyczki 179 870,92 zł oraz wykupiono 
(wcześniej niż ustalony termin wykupu) część 
serii obligacji komunalnych Gminy Kozy 
o wartości 600 000,00 zł. 
Należy podkreślić znaczne zmniejszenie zadłu-
żenia gminy, które wskazała Regionalna Izba 
Obrachunkowa w opinii z wykonania budżetu 
za 2017 rok. Na koniec ubiegłego roku stano-
wiło ono zaledwie 28,7 % wykonanych docho-
dów. 
Równie istotną sprawą co prowadzone inwe-
stycje, które mają poprawić warunki funkcjo-
nalno – użytkowe jest poziom indywidualnego 
wskaźnika zadłużenia dla Gminy Kozy. Wie-
loletnia Prognoza Finansowa obrazuje jego 
kształt na kolejne lata, ten algorytm przedstawia 

Absolutorium za realizację budżetu w 2017 roku
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budżet

Absolutorium za realizację budżetu w 2017 roku

Treść Wykonanie

Podatki i opłaty lokalne 8 631 620,50

Wpływy z usług, w tym dywidenda 1 506 539,57

Udziały w podatku dochodowym 14 424 123,03

Dochody z oświaty, w tym subwencje i dotacje 15 306 630,31

Dotacje na zadania zlecone i własne 12 003 430,10

Dochody majątkowe, w tym dotacje celowe na inwestycje 2 262 088,96

Razem 54 134 432,47

Wykonane dochody budżetu w 2017 roku
Obszar funkcjonowania gminy Wykonanie

Kanalizacja 277 932,43

Drogi i transport publiczny 2 476 785,18

Budynki gminne, w tym nieruchomości 1 028 632,01

Działalność publiczna i usługowa 
w tym administracja 5 723 446,89

Bezpieczeństwo publiczne (Policja, Straż Pożarna 
i Zarządzanie Kryzysowe) 157 804,18

Koszt obsługi długu publicznego 375 667,56

Oświata 25 081 836,23

Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, świadczenia 
dla rodziny w tym Program 500+ 13 767 776,41

Ochrona środowiska, gospodarka komunalna 
i oświetlenie uliczne 2 513 549,25

Pomoc społeczna 5 260 055,95

Instytucje kultury 1 446 200,00

Sport i rekreacja 3 181 877,45

Razem 56 031 507,59

Wykonane wydatki budżetu w 2017 roku

realne możliwości dalszego finansowania kolej-
nych inwestycji w gminie. Wspomniana relacja 
na najbliższe lata przedstawia się następującą:

• w 2018 roku 3,78 % przy dopuszczal-
nym wskaźniku 8,34 %,   

•  w 2019 roku 4,40 % przy dopuszczal-
nym wskaźniku 8,03 %,

•  w 2020 roku 3,77 % przy dopuszczal-
nym wskaźniku 8,33 %,

•  w 2021 roku 4,43 % przy dopuszczal-
nym wskaźniku 8,97 %,

•  w 2022 roku 4,66 % przy dopuszczal-
nym wskaźniku 9,56 %.

W porównaniu do lat poprzednich możli-
wości finansowe z roku na rok są coraz lep-
sze i zapewniają ciągły rozwój.

(UG)

Opieka zdrowotna, pomoc 
społeczna, świadczenia dla 

rodziny w tym Program 500+
13 767 776,41

Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i oświetlenie uliczne
2 513 549,25

Instytucje Kultury  1 446 200,00

Sport i Rekreacja   3 181 877,45

Kanalizacja 277 932,43

Drogi i transport publiczny  2 476 785,18

Budynki gminne i nieruchomości 1 028 632,01

Działalność publiczna i usługowa 
w tym administracja 

5 723 446,89

Bezpieczeństwo publiczne (Policja, Straż Pożarna 
i Zarządzanie Kryzysowe) 157 804,18

Koszty obsługi długu publicznego   375 667,56

Oświata
25 081 836,23

Dochody z oświaty
w tym subwencje i dotacje

15 306 630,31

Dotacje na zadania zlecone 
i własne 12 003 430,10

Dochody majątkowe 
w tym dotacje na inwestycje

2 262 088,96

Podatki i opłaty 
lokalne

8 631 620,50

Udziały w podatku dochodowym
14 424 123,03

Wpływy z usług 
w tym dywidendy

1 506 539,57
 



Przedszkole integracyjne
z infrastrukturą towarzyszącą w Kozach przy ul. Akacjowej 8

Powierzchnia użytkowa 2140 m2. Obiekt dla maksymalnie 225
dzieci (9 grup x 25 dzieci), grupa integracyjna może liczyć 20 dzieci

9 sal dla dzieci + sala gimnastyczna (pełniąca też funkcję sali spotkań
okolicznościowych, np. „Dzień Matki”) oraz szatnie

Ze wszystkich czterech sal na parterze prowadzą wyjścia na przyległe
do nich tarasy. Do każdej sali przylega łazienka dla dzieci

Budowę przedszkola dofinansowano z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Poddziałanie 12.1.2 „Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT”
Nazwa projektu: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”



Podjazd dla osób niepełnosprawnych, wewnątrz obiektu
winda osobowa

Kuchnia do przygotowywania posiłków wraz z zapleczem
magazynowo-socjalnym

2 gabinety logopedyczne oraz sala terapii sensorycznej

Wyposażenie placu zabaw dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Nazwa projektu: „Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Przy ulicy Akacjowej wydzielono 20 miejsc parkingowych
dla przedszkola
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sport

Nową i wymagającą trasę przyszło pokonywać 
w niedzielę, 3 czerwca, uczestnikom XVI Bie-
gu na Hrobaczą Łąkę.
Pomimo deszczowej aury frekwencja w nie-
dzielne przedpołudnie dopisała. Przed star-
tem otuchy zawodnikom dodawali wójt gmi-
ny Krzysztof Fiałkowski, dyrektor Centrum 

Sportowo-Widowiskowego Konrad Ha-
merlak, a najważniejsze kwestie techniczne 
dotyczące trasy przedstawił współorganizu-
jący wydarzenie Jakub Karcz. Rywalizację 
poprzedziła wspólna rozgrzewka przy mu-
zyce, która sprawiła, że padający deszcz nie 
doskwierał w aż tak dużym stopniu 113 bie-
gaczom przybyłym do Kóz.
Zawodnicy musieli przebiec trasę 14 km 
pokonując różnicę poziomów wynoszącą 
469 m. Aż 90 procent dystansu przebiegało 
drogą leśną i widokowym grzbietem gór-
skim, szlakiem czerwonym przez szczyty 
Groniczki i Gaiki. 
Na trasie przygotowano punkt z wodą i po-
miarem. Najszybszy czas biegu osiągnął Mar-
cin Kubica, który potrzebował nieco ponad 
godzinę, aby dostać się na Hrobaczą Łąkę. 
Ze stratą niespełna półtorej minuty do bielsz-
czanina finiszował Bartosz Misiak, na po-
dium zdołał załapać się również od początku 
biegnący w ścisłej czołówce Józef Koźmiński, 
reprezentujący barwy LKS Orzeł Kozy. 
Najlepszą z kobiet okazała się Justyna 
Adamus-Kowalska z Imielina z czasem 
1:22:53 sek.
Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątko-
wy medal, w schronisku zupę pomidorową, 
a uroczysta dekoracja odbyła się na placu tar-
gowym w Kozach.                                                                          (M)

Zakończyła się kolejna edycja turnieju 
piłkarskiego „Cztery Pory Roku” o Pu-
char Wójta Gminy Kozy Krzysztofa Fiał-
kowskiego.
Po turniejach jesiennym, zimowym i wio-
sennym końcem maja cztery koziańskie 
drużyny – UKS I i II oraz LKS Orzeł 
I i II – a także młodzi piłkarze LKS Pasjonat 
Dankowice, rozegrali decydujące mecze. 
Ponownie to goście z Dankowic w stawce 

wspomnianych zespołów poradzili sobie 
najlepiej, zdecydowanie wygrywając całe 
zmagania. Na podium znalazły się także eki-
py UKS Kozy.
Wszystkim uczestnikom wójt wręczył po 
ostatnich meczach atrakcyjne 
nagrody, dla najlepszych przy-
gotowano medale. Nie zabrakło 
również indywidualnych wyróż-
nień, m.in. dla najskuteczniejsze-

go strzelca Kacpra Łukasika z Pasjonata 
(29 goli), bramkarza Michała Surego oraz 
zawodnika Piotra Kołodziejczyka, obu 
z UKS I.

(MA)

Cztery Pory Roku na finiszu
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Wbiegali na Hrobaczą Łąkę
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Wyniki letniego turnieju:
UKS I Kozy – UKS II Kozy                                   1:1
LKS Orzeł I Kozy – LKS Orzeł II Kozy                5:0
UKS I Kozy – LKS Pasjonat Dankowice               2:4
UKS II Kozy – LKS Orzeł I Kozy                                        0:0
LKS Orzeł II Kozy – LKS Pasjonat Dankowice                       0:13
UKS I Kozy – LKS Orzeł I Kozy                         9:1
UKS II Kozy – LKS Orzeł II Kozy                      4:0
LKS Pasjonat Dankowice – LKS Orzeł I Kozy 10:2
UKS I Kozy – LKS Orzeł II Kozy                     11:1
UKS II Kozy – LKS Pasjonat Dankowice           1:2

Tabela końcowa po 4. turniejach:
1.  LKS Pasjonat Dankowice            48 pkt.        gole 129:10
2.  UKS I Kozy                                34 pkt.                85:16
3.  UKS II Kozy                              23 pkt.                47:29
4.  LKS Orzeł I Kozy                       10 pkt.                 26:79
5.  LKS Orzeł II Kozy                          0 pkt.                   1:154

Czołowa „10” klasyfikacji generalnej XVI Biegu 
na Hrobaczą Łąkę:
1. Marcin Kubica (Inov-8 Team)             1:02:04,1
2. Bartosz Misiak (Biegiem przez Chybie)
                                                                     strata 1:26,2 sek.
3.  Józef Koźmiński (LKS Orzeł Kozy)        3:00,1
4. Mariusz Miskiewicz (Biegiem przez Chybie) 
    3:36,4
5. Przemysław Krupa (Biegiem przez Chybie) 
    5:07,7
6. Paweł Wójcik (Zadyszka Oświęcim/ 
     Speed Team Brzeszcze)     5:22,6
7. Szymon Nikiel (Nutrend)    5:29,9
8. Rafał Jura (Daniel Wosik Tervel Team) 
    6:19,0
9. Marcin Brol (Inżynieria Biegania)   6:49,4
10. Jakub Stec (UBS/Decathlon Bielsko-Biała) 
    7:37,1
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Cztery drużyny siatkarskie uczestniczyły w hali 
Centrum Sportowo-Widowiskowego w Ko-
zach w jubileuszowej, 20. edycji Memoriału 
im. Mieczysława Handzlika.
Wydarzenie tradycyjnie odbywa się w naszej 
miejscowości i jego celem jest uczczenie pamię-

ci Mieczysława Handzlika, miłośnika siatkówki, 
zasłużonego działacza i sędziego siatkarskiego 
pochodzącego z Kóz. Do hali CSW zawitali 
z tej okazji zawodnicy, tworzący zespoły Old 
Boys Kozy, Grodziec, Jesień Węgierska Górka 
i Stolar Hut Ujsoły. Z sześciu meczów rozegra-

nych systemem „każdy 
z każdym” połowa za-
kończyła się tie-breaka-
mi. Najlepszy dorobek 
zgromadzili łącznie siat-
karze Grodźca, którzy 
wprawdzie jedno spo-

tkanie przegrali, ale w pozostałych dwóch nie 
stracili nawet seta. W klasyfikacji końcowej wy-
przedzili ekipę Jesieni Węgierska Górka.
Po zakończeniu memoriałowej rywalizacji, dru-
żyny oraz zawodnicy otrzymali medale i nagro-
dy rzeczowe, które wręczyli: wójt gminy Kozy 
Krzysztof Fiałkowski, przewodnicząca Rady 
Gminy Bożena Sadlik, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Bogdan Sitarz oraz dyrektor CSW 
Konrad Hamerlak. Gratulacje siatkarzom 
i podziękowania za liczny udział złożyła Anna 
Handzlik, żona zmarłego Mieczysława Handz-
lika.                                       (M)

Memoriał z jubileuszem

Rodzinny charakter miało spotkanie całej społeczności LKS Orzeł 
Kozy przy okazji Dni Kóz. Odbyły się między innymi mecze towarzy-
skie sympatyków klubu z samorządowcami, drużyny seniorów Orła 
z oldbojami, a także rozgrywki żaków i skrzatów.  Dla wszystkich przy-
gotowano wzbudzające ogromne zainteresowanie gry i zabawy na we-
soło, w tym konkurs żonglerki, czy rodzinne skoki w workach.           (R)

Piknik Orła
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Wyniki Memoriału:
Old Boys Kozy – Grodziec                                        0:2 (21:25, 23:25)
Jesień Węgierska Górka – Stolar Hut Ujsoły 2:1 (25:18, 20:25, 15:7)
Old Boys Kozy – Jesień Węgierska Górka             0:2 (10:25, 12:25)
Grodziec – Stolar Hut Ujsoły                         1:2 (25:18, 22:25, 20:22)
Old Boys Kozy – Stolar Hut Ujsoły               2:1 (14:25, 25:19, 15:7)
Jesień Węgierska Górka – Grodziec                         0:2 (20:25, 20:25)

Tabela Memoriału:
1. Grodziec                            7 pkt. sety 5:2
2. Jesień Węgierska Górka     5 pkt. sety 4:3
3. Stolar Hut Ujsoły                 4 pkt. sety 4:5
4. Old Boys Kozy                  2 pkt. sety 2:5

Drużyna młodzików UKS Kozy wystąpiła 
w prestiżowych Oświęcimskich Mistrzostwach 
Świata z udziałem aż 32 zespołów ze Śląska 
i Małopolski. Każdemu z zespołów przydzie-
lono na wstępie rolę jednej z reprezentacji nad-

chodzących Mistrzostw Świata w piłce nożnej. 
Kozianom przypadło w udziale występować 
jako reprezentacja Anglii. Nietypowy mundial 
okazał się dla piłkarzy z Kóz udany, zremisowali 
wszak 0:0 z Unią Oświęcim i 2:2 z KS UKS Cheł-

mek, aż 8:2 pokonali LKS 
Jawiszowice, by tylko 
drużynie ROW-u Rybnik 
ulec 0:3. To sprawiło, że 
UKS finiszował w prze-
dziale lokat 17-32.
Triumf w Oświęcim-
skich Mistrzostwach 
Świata odnieśli mło-
dzicy Józefki Cho-
rzów, na podium zna-
lazły się także Polonia 
Bytom i oświęcimska 

Unia. – Impreza pod patronatem Starosty 
Oświęcimskiego dostarczyła naszym za-
wodnikom znakomitych wrażeń, a w do-
borowym towarzystwie najlepszych zespo-
łów ze Śląska i Małopolski nie wypadliśmy 
źle – ocenił turniej klub z Kóz.
Wyniki drużyny UKS Kozy:
Unia Oświęcim        0:0
KS UKS Chełmek  2:2, gole: Kacper Piznal – 2
ROW Rybnik           0:3
LKS Jawiszowice    8:2, gole: Kacper Piznal – 6,  
 Patryk Gawęda, Piotr  Kołodziejczyk
Skład UKS Kozy: Patryk Gawęda, Szymon 
Jędrzejas, Igor Kasiuba, Piotr Kołodziejczyk, 
Piotr Kućka, Maciej Konior, Mieczysław Pez-
da, Kacper Piznal, Karol Sury, Michał Sury, To-
biasz Wawak, Michał Ziobrowski                                

 (RE)
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bezpieczeństwo

Trawa to, wydawałoby się, zwykła rzecz. Rosła, rośnie 
i będzie rosnąć. A jednak coś w tej trawie intryguje 
i trapi nowoczesnego człowieka do tego stopnia, że gdy 
tylko pierwsze wiosenne słońce wyjdzie zza chmury, 
rzuca on w kąt książki, gazety i pilot od telewizora, by 
przerzucić się na ulubioną – można by rzec „wakacyjną” 
– rozrywkę wszystkich Polaków, czyli uporczywą walkę 
z chwastami i trawnikiem. Gdy więc wytrujemy już che-
mią wszystkie te przebrzydłe mlecze i spędzimy odpo-
wiedni okres czasu na klęczkach w celu wyrwania tego, 
co zostało, chwytamy za nowy model kosiarki. Gdy nasz 
trawnik przypomina już angielskie pole golfowe, odkła-
damy maszynę, podziwiamy swoje dzieło iście lordow-
skim spojrzeniem i pozwalamy sąsiadom na dziesięć 
minut odpoczynku, by chwycić za kosiarkę raz jeszcze 
i, tak dla pewności, dociąć to, co mogłoby ewentualnie 

wystawać o pół centymetra za wysoko. Jeśli przypad-
kiem ktoś inny w okolicy zdecyduje się na podobny 
zabieg, to mamy prawdziwy koncert. Ptaki ze swoim 
ćwierkaniem, mówiąc kolokwialnie, mogą się schować. 
Co ciekawe, ciepły wiatr smagający twarz, słońce na 
ramionach i towarzyszący im cichy (lub głośniejszy) 
warkot kosiarki zdają się cieszyć także i przedstawicieli 
innych narodowości. W Wielkiej Brytanii zamiłowanie 
do koszenia było tak wielkie, że w końcu wielu zasob-
nych młodych ludzi sukcesu zdecydowano, że jedyną 
rzeczą piękniejszą od krótkiej trawy jest… brak trawy! 
Trawniki w eleganckich domach zostały więc zastąpio-
ne ogrodowymi kompozycjami ze żwiru. Trochę szko-
da. W kraju o dużej wilgotności powietrza rośnie wszak 
bardzo ładna trawa o nasyconym zielonym kolorze. Kli-
mat naszego kraju jest bardziej surowy dla roślinności. 

Przy niemalże afrykańskich upałach latem, krótka trawa 
nie radzi sobie zbyt dobrze. Przy okazji warto zaznaczyć, 
że nie najlepiej radzą sobie też nasi sąsiedzi, kiedy po 
południu urządzamy im koncert. Istnieje spora szansa, 
że innego dnia, gdy to my będziemy chcieli posiedzieć 
w ciszy, odwdzięczą nam się tym samym. W rezultacie 
wszyscy będziemy mieć idealnie równe (i spalone słoń-
cem) trawniki. I wszyscy będziemy patrzeć na siebie 
spode łba. A może by tak zrobić mały eksperyment i, 
w kwestii letnich popołudniowych koncertów, ustąpić 
miejsca śpiewaniu ptaków? Ewentualnie możemy śpie-
wać sami. W obu wypadkach będzie to milsze dla uszu, 
niż popołudniowa kakofonia kosiarek (a kto wie, może 
i trawa skorzysta na nieco rzadszym przycinaniu?).                   

                (Aleksandra Radlak)

Felieton
Kosiarkowy zawrót głowy

Praktycznie każde starsze pokolenie kryty-
kuje swoich następców, zwracając uwagę na 
ich wady i nierozważne postępowanie. Z ust 
dorosłych padają gorzkie słowa potępiające 
młodych za swawolę, lenistwo, ignorancję, bez-
czelność. Jednym tchem wypomina się im: 
zażywanie narkotyków, picie alkoholu, palenie 
papierosów, nieobyczajność, rozbijanie się sa-
mochodami, wulgarne słownictwo, agresję i tak 
dalej. Dojrzali ludzie bardzo łatwo potępiają 
młodszych, zapominając, że sami doświad-
czyli tego samego kilkanaście lub kilkadziesiąt 
lat temu. „Starość posiada te same apetyty, co 
młodość, tylko nie te same zęby” – jak zwraca-
ła uwagę pierwsza dama polskiej satyry Mag-
dalena Samozwaniec. W zapalczywej wojnie 
z wybrykami młodości, umyka  jeden ważny 
element: rola dorosłych w wychowaniu dzieci 
i młodzieży. Czy starsi są jeszcze autorytetem 
dla młodszych? Czy potrafią przekazać im uni-
wersalne wartości, dzięki którym wchodzący 
w dorosłość człowiek będzie wiedział, czym 
jest współczucie, szacunek, godność, honor 
i powinność? A może uczą, że prawdziwy świat 
opiera się wyłącznie na pieniądzach, władzy, 
kłamstwie, wyrachowaniu, arogancji oraz cy-
nicznym postrzeganiu społeczeństwa i zasad, 
które w nim obowiązują?
Tam, gdzie zawodzi etyka, pojawia się prawo, 
a ono, choć bardzo leciwe (aktualny kodeks 
rodzinno-opiekuńczy obowiązuje od lat sześć-
dziesiątych XX wieku), wyraźnie określa rolę 
opiekunów prawnych, dzieci a także ich wza-
jemne zależności: obowiązki i prawa. Warto 
przypomnieć sobie wybrane zapisy, których 
dzieci i rodzice często nie znają.  
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy.
Art. 87. Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemne-
go szacunku i wspierania się.
Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod 

władzą rodzicielską.
Art. 95. § 1.Władza rodzicielska obejmuje w szcze-
gólności obowiązek i prawo rodziców do wykony-
wania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do 
wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godno-
ści i praw. § 2. Dziecko pozostające pod władzą ro-
dzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w spra-
wach, w których może samodzielnie podejmować 
decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wy-
słuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych 
dla jego dobra. § 3. Władza rodzicielska powinna być 
wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka 
i interes społeczny.
Art. 96. § 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające 
pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowią-
zani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój 
dziecka i przygotować je należycie do pracy dla do-
bra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.
Art. 96. Osobom wykonującym władzę rodzicielską 
oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim 
zakazuje się stosowania kar cielesnych.
Wychowanie dziecka jest bardzo trudną i od-
powiedzialną misją. Nie wyręczą nas w niej na-
uczyciele, wychowawcy, urzędnicy, sędziowie 
i policjanci, a co najwyżej mogą oni pomóc 
w ukierunkowaniu naszych działań. Zofia Nał-
kowska ujęła to pięknymi słowami: „Młodość 
jest ciężka i gorzka, jest niezgodą na świat i nie-
zgodą na siebie, jest od początku zmaganiem 
się z czułością i cierpieniem”. W tych trud-
nych chwilach dojrzewania, opiekun dziecka 
powinien być dla niego trwałym wsparciem 
i moralnym drogowskazem. Odpowiedzialny 
rodzic nie spełnia wszystkich zachcianek wy-
chowanka, ale wymaga od niego przestrzegania 
konkretnych zasad. Powinien pamiętać, że jest 
w tej roli absolutnie niezastąpiony. Przejęcie 
od prawnego opiekuna pieczy nad nieletnim 
w wyniku ich wzajemnej niezdolności do re-
alizowania zasad władzy rodzicielskiej, stanowi 
akt desperacji społeczeństwa, które już tylko 
minimalizuje powstałe w ten sposób straty.
Jest jeszcze jeden bardzo bolesny fakt, o którym 

koniecznie należy wspomnieć. Według bada-
nia ośrodka TNS z lipca 2014 roku, co czwarty 
polski rodzic nie rozmawia ze swoim dzieckiem 
więcej niż raz w tygodniu. Co trzeci, prawie 
wcale nie wykonuje z nim obowiązków domo-
wych. Według badań brytyjskich naukowców 
z 2017 roku, na podstawie próby z udziałem 
1700 ojców, wyniki okazały się jeszcze bardziej 
szokujące: brytyjski ojciec poświęca swojemu 
dziecku średnio 40 sekund dziennie. Według 
ostatnich badań naszych socjologów, polski oj-
ciec przeznacza na rozmowę z córką lub synem 
nieco więcej, bo średnio 15 minut tygodniowo 
(czyli w przybliżeniu 126 sekund dziennie). 
Możliwe, że to krzywdzące uogólnienie, ale 
daje podstawę do wyciągnięcia wniosku, że dla 
młodego człowieka bliższy od rodzica staje się 
telefon komórkowy, z którym spędza niepo-
równywalnie więcej czasu. Kopiuje w tym za-
chowanie starszych. W celu przeprowadzenia 
dowodu, proszę w piękny dzień udać się na 
plac zabaw, do wielkopowierzchniowych skle-
pów lub do parku i zaobserwować zachowanie 
rodziców w obecności najmłodszej latorośli.
Każdy rodzic i każde dziecko może się potknąć, 
a nawet przewrócić na wyboistej drodze mło-
dego człowieka do dorosłości, najważniejsze 
jest jednak to, aby nie doprowadzić do ostatecz-
nego upadku, w którym na skuteczną pomoc 
instytucji i przepisów prawa może być już za 
późno.                                     (Sebastian Harężlak)

„Młodzi chętnie słuchają gorszych rad” /Seneka Młodszy/

Kozy w liczbach 
od 1 kwietnia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku:
90 – zgłoszone i podjęte interwencje policyjne
11 – zdarzenia w ruchu lądowym (11 kolizji)
5 – interwencje domowe
5 – kradzieże, przywłaszczenia (1 kradzież rozbójnicza)
4 – zagrożenie spalania substancji niezgodnie z prze-
pisami ochrony środowiska 
3 – oszustwa (2 internetowe)
2 – nietrzeźwi kierujący
1 – rozpoczęte procedury Niebieskiej Karty
1 – zatrzymany poszukiwany
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gmina

1 czerwca 2018r. weszło w życie Rozporządze-
nie Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w spra-
wie szczegółowych warunków realizacji rządo-
wego programu „Dobry start”.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz 
w roku na rozpoczynający się rok szkolny dzie-
ciom do ukończenia 20 roku życia. Dzieci nie-
pełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je 
do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, rodzi-
na będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie 
od posiadanego dochodu.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. 

Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny 
lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku 
dzieci przebywających w rodzinie zastępczej – 
rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny 
dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuń-
czo-wychowawczej.
Wnioski o świadczenie w gminie Kozy będą 
przyjmowane i realizowane przez Dział Świad-
czeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Kozach.
Wniosek – podobnie jak wnioski o świad-
czenie wychowawcze z programu „Rodzina 

500+” – będzie można składać już od 1 lipca 
online przez stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość 
elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną 
(papierową).
Ostateczny termin składania wniosków upływa 
30 listopada 2018 roku.
Świadczenie nie przysługuje dzieciom uczęsz-
czającym do przedszkola oraz dzieciom uczęsz-
czającym do zerówki w przedszkolu lub szkole.                                      

(GOPS)

Dobry Start dla ucznia

Urząd Gminy w Kozach wraz z Domem Kultury organizują 22 września br.  
uroczyste spotkanie z parami małżeńskimi, które w tym roku obchodzą jubileusze  
20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60., 65 – lecia pożycia małżeńskiego.
 Spotkanie w sali Domu Kultury poprzedzi msza święta w intencji Jubilatów 
 o godz. 16.30 w kościele parafialnym pw. św. św. Apostołów Szymona  i Judy  
 Tadeusza w Kozach. Jubilaci znajdujący się w rejestrze mieszkańców otrzymają  
 imienne zaproszenia.
  Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą do 10 września 2018 r. w biurze  
  Domu Kultury w Kozach (I piętro) tel. 33 817 42 32.
  Serdecznie zapraszamy wszystkich Jubilatów.                                (USC)

MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE
POPRAWNA ODPOWIEDź W NASZEJ 

KRZyŻóWCE W MAJU TO: 

KAMIENIOŁOM

 NAGRODę OTRZyMUJE 
PAN DANIEL PUDEŁKO                               

 (R)

Krzyżówka Koziańska

1 stycznia 2018 roku powołano nową instytu-
cję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, na mocy uchwalonej w ubiegłym roku 
ustawy Prawo wodne. Powołanie tego organu 
regulacyjnego wprowadza wiele zmian w kom-
petencjach samorządów terytorialnych w za-
kresie gospodarowania wodami. 
Zmianie uległy zasady zatwierdzania taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków. Obecnie 
rady gmin nie mają już kompetencji do za-
twierdzania taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 
Zgodnie z nowymi przepisami prawa, przed-
siębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 
składają wniosek o wydanie decyzji o za-
twierdzenie ww. taryf do Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie, które 
po dokonaniu oceny projektu taryfy oraz 
uzasadnienia weryfikuje załączone przez 
przedsiębiorstwo dokumenty i wydaje de-
cyzję o zatwierdzeniu taryf lub odmowie 
zatwierdzenia taryfy, wskazując elementy 
projektu taryfy lub uzasadnienia wymagają-
ce poprawienia.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
„AQUA” S.A. Bielsko-Biała oraz Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Wilamowicach, obsługu-

jące gminę Kozy w zakresie dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków złożyły do Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie wnioski o zatwierdzenie ta-
ryf. Decyzją nr KR.RET.070.245.2018r. 
z 25 kwietnia 2018 r. Dyrektora Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kozy. 
Zgodnie z ww. decyzją stawka za dostawę 1m³ 
wody obowiązująca na terenie gminy Kozy od 
29 maja 2018 r. do 28 maja 2021 r. została 
zrównana dla wszystkich grup odbiorców 
i będzie kształtować się następująco:
Woda: 

Decyzją  GL.RET.070.3.26.2018 z 26 kwietnia 
2018 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie została za-
twierdzona taryfa dla zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na terenie gminy Kozy na okres 
3 lat. Zgodnie z ww. decyzją stawki za odbiór 
ścieków od 26.05.2018 r. do 25.05.2021 r. 
kształtują się następująco:    

Stawki za wodę i ścieki

Zgodnie z ustawą z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup 
odbiorców usług. W 2018 r. gmina Kozy dopłaca gospodarstwom domowym, położonym w Kozach 
1,00 zł brutto do 1 m³ ścieków.                             (UG)

1. gospodarstwa domowe  7,78  zł/brutto (7,20 zł netto)
2. pozostali odbiorcy    7,78 zł/brutto (7,20 zł netto)

cena ścieków w okresie od 
1 do 12 miesiąca

w okresie od
13 do 24 miesiąca

w okresie od
25 do 36 miesiąca

gospodarstwa domowe 
gminy Kozy

8,58 zł brutto
7,94 zł netto
7,58 zł brutto ( po  dopłacie Gminy)

8,69 zł brutto
8,05 zł netto

8,78 zł brutto
8,13 zł netto

pozostali odbiorcy  
gminy Kozy

8,58 zł  brutto
7,94 zł netto

8,69 zł brutto
8,05 zł netto

8,78 zł brutto
8,13 zł netto
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Projekt “Initio villae – narodziny społeczności 
[…]” to wydarzenie wieloetapowe. Za nami 
już warsztaty tematyczne (prezentujące i uczą-
ce dawnych rzemiosł: tkactwa, skórnictwa, 
walki i łowiectwa, ciesielstwa, kowalstwa, zielar-
stwa i kuchni), happening oraz gra wiejska. 
Happening odbył się 25 maja gromadząc sporą 
rzeszę młodzieży z Kóz, Bujakowa i Jaworza. Po 
warsztatach w szkołach, na których wykonano 

elementy oręża, wszyscy wzięli udział w sym-
bolicznym odtworzeniu powstawania społecz-
ności. 
Podczas gry wiejskiej zorganizowanej w trakcie 
Dni Kóz (2-3 czerwca) 
w specjalnie zbudowa-
nej osadzie (przy ulicy 
Szkolnej), kozianie 
i ich goście mogli 

zdobyć własny przydomek. Tak oto, po wyko-
naniu serii zadań z zakresu dawnych rzemiosł, 
niegdyś Piotrek, stawał się np. „Piotrem Wa-
lecznym”.                                                                     (DK)

Od niepamiętnych czasów w drugi dzień 
Świąt Wielkanocnych na koziańskich dro-
gach i w obejściach pojawiały się grupy kolo-
rowych przebierańców w maskach. Pierwsza 
o nich wzmianka w literaturze pochodzi z roku 
1909, a jej autorem jest Józef Latosiński autor 
„Monografii miasteczka Wilamowice”: „[…] 
W drugie święto Wielkiejnocy, popołudniu, 
przebierają się młodzieńcy za dziewczęta, 
a dorosłe dziewczęta za młodzieńców, czasem 
w maski i wśród dźwięków harmonii obchodzą 
domy lejąc wodą przechodniów; obchód ten 
zowie się śmirgust […]”.

Nie wiadomo, od kiedy koziańskim śmiergu-
śnikom towarzyszyły papierowe maski (lokal-
na nazwa „maskary”). Najstarsze fotografie tej 
grupy obrzędowej z Kóz, pochodzą tuż sprzed 
II wojny światowej. Już wtedy śmierguśnicy 
mieli zasłonięte twarze, co stanowi podstawę 
przebierania się w różnych ludowych grupach 
obrzędowych. Po II wojnie światowej w wy-
konywaniu masek śmierguśniczych wyspecja-
lizowała się rodzina Handzlików ze Starego 
Dworu. Antoni Handzlik, utalentowany rzeź-
biarz wraz z synem Janem, zaczęli wykonywać 

maski papierowe na sprzedaż. Przed Wielkano-
cą potrafili zrobić ich nawet kilkaset. Kupowali 
je lokalni śmierguśnicy, młodzi chłopcy z Kóz 
i okolicznych miejscowości przygotowujący 
stroje obrzędowe, a także jeden ze sklepów 
w Bielsku-Białej, który sprzedawał je jako maski 
karnawałowe.
„Maskary” śmierguśnicze wykonywane były 
bardzo prostą techniką, z papieru gazetowego 
bądź pakowego, klejonego przy użyciu mąki 
pszennej rozpuszczonej w niewielkiej ilości 
wody. Warstwy papieru klejono na specjalnych 
„kopytach”, czyli formach wykonanych z drewna 
bądź gipsu. Modelowano kształt nosa, oczodoły 
oraz inne charakterystyczne elementy. Maska 
taka musiała schnąć kilka dni, aby można ją było 
malować. Oprócz różnorodnych, wielobarw-
nych masek, musiały być wykonane charaktery-
styczne „maskary” Żyda i „gorola”, czyli postaci 
stanowiących kanon grupy śmierguśniczej. Żyd, 
z przerysowanymi cechami, zwracał uwagę swo-
im charakterystycznym garbatym nosem. Maska 
„gorola” wyróżniała się tzw. „bolokiem”, czyli 
uwydatnioną raną lub guzem na twarzy. Otwory 
na oczy wycinano przy użyciu szewskiego wybi-
jaka oraz przyczepiano gumkę, aby maskę moż-
na było założyć. Oprócz chałupniczej twórczości 
Handzlików, śmierguśnicze „maskary” robili 
także sami uczestnicy obrzędu, z lepszym bądź 
gorszym skutkiem.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach re-
alizując projekt „Maski w kulturze ludowej 
i tradycyjnej Podbeskidzia”, przygotowała we 
wnętrzach Izby Historycznej wystawę czasową 
różnorodnych masek obrzędowych z regionu. 
Na wystawie prezentowane są również ma-
ski śmierguśników z Kóz i Wilamowic, w tym 
wykonane prawdopodobnie przez Antoniego 
i Jana Handzlików w latach 60. XX wieku. Dwie 
z nich pochodzą z prywatnych zbiorów Piotra 
Kulki, a dwie na czas wystawy zostały wypo-

życzone z kolekcji Muzeum Historycznego 
w Bielsku-Białej. Wystawa w Izbie Historycznej 
będzie prezentowana do końca roku. Serdecz-
nie zapraszamy.

(Bartłomiej Jurzak)

Projekt „Maski obrzędowe w kulturze ludowej i trady-
cyjnej Podbeskidzia” współfinansowany jest ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

DUABUSCAPRIS
Rozpoczynamy nowy cykl artykułów poświęcony historii i kulturze Kóz pod wspólnym tytułem 
DUABUSCAPRIS (łacińska nazwa pierwotnej nazwy wsi Dwiekozy).

Maskary

Initio villae

Maski śmierguśnicze (ze zbiorów Muzeum Hi-
storycznego w Bielsku-Białej)

Maska śmierguśnicza 
(zbiory prywatne Piotr Kulka)

Śmierguśnik Edward Niemczyk (Kozy, lata 30. XX 
wieku; zbiory Izby Historycznej im. Adolfa Zubera)
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W galerii Pałacu Czeczów otwarto wystawę ma-
larstwa Henryka Reczki „Pocztówka z ...”  To już 
druga wystawa naszego twórcy we wnętrzach 
pałacu. Pierwsza odbyła się w 2014 roku i nosiła 
tytuł „Słońce, którego już nie ma”. 
W czasie czterech lat aktywności artystycznej, 
powstało tak wiele obrazów, że wybór obiektów 
na ekspozycję przez moment wydawał się bar-
dzo trudny. Skąd więc motyw tytułowej pocz-
tówki? Wytłumaczenia są dwa. Wspólną cechą 
większości płócien Reczki jest wyraźna próba 
zapisu chwili, wrażeń związanych z miejscem, 
które nagle staje się bliskie. Drugi powód to mo-
tyw koziański, inspirowany starymi zdjęciami 
oraz pocztówkami. Pierwszoplanowe widoki 
Kóz z dawnych lat zostały zestawione z malarski-
mi pocztówkami z bliższych i dalszych zakątków 
Polski i znalazły miejsce w galerii. Natomiast pej-

zaże bardziej odległe, chorwac-
kie i włoskie, wystawiono w pra-
cowni plastycznej na piętrze.
Bonusem do wystawy jest pre-
zentacja pierwszego obrazu 
twórcy, dotąd niepokazywane-
go publiczności. Henryk Recz-
ko zajął się malowaniem zaled-
wie kilka lat temu (po przejściu 
na emeryturę), choć od powsta-
nia jego pierwszego obrazu mi-
nęło już ponad 30 lat.
Zapraszamy wszystkich do 
zwiedzania wystawy. Galeria 
czynna jest w godzinach otwar-
cia pałacu.

(DK/red)

Corocznie na początku maja biblioteki ob-
chodzą swoje święto. W tym roku Tydzień 
bibliotek świętowaliśmy wspólnie z czytel-
nikami od 8 do 15 maja. Zaproponowali-
śmy im atrakcyjną ofertę. 
Rozpoczęliśmy od warsztatów plastycz-
nych dla dzieci, które wykonały portret 
kaczki-dziwaczki. Ułatwieniem dla małych 
artystów było wysłuchanie wiersza i obej-
rzenie inspirujących ilustracji. Tym razem 
kredki zastąpiliśmy plasteliną, co na pierw-
szy rzut oka mogło wydawać się pewnym 
utrudnieniem. Jak się okazało plastelina, 
jako artystyczne narzędzie, dała znakomite 
efekty kolorystyczne.
Jak wyglądały Kozy w XVIII wieku przeko-
nali się mieszkańcy, którzy przyszli na „Sa-
lon Przeszłości”.
Tematem spotkania była topografia na-
szej miejscowości zaznaczona na dawnych 
austriackich mapach wojskowych z XVIII 

i XIX wieku. Pierwsza mapa Galicji tzw. 
mapa Miega (od nazwiska kierującego 
pracami austriackiego oficera sztabowego) 
z 1780 roku ukazuje Kozy, jako niedużą 
podgórską wieś, ze skromną siecią osad-
niczą skupioną wzdłuż potoku Kozówka. 
W dawnej zabudowie wsi dominowały: 
dwór, kościół i kilkanaście stawów, których 
dziś próżno szukać w naszym 
krajobrazie. Uczestnicy spo-
tkania chętnie wymieniali po-
glądy na temat zmian, które 
dokonywały się wokół nas na 
przestrzeni wieków.
Nasza anglojęzyczna grupa też 
przyłączyła się do wspólnej za-
bawy, rozwiązując różne quizy. 
Sobotę spędziliśmy z najmłod-
szymi, bawiąc się w parku. 
Było wiele atrakcji: konkursy, 
tańce, dynamiczna muzyka, 

nagrody i wata cukrowa dla każdego. Go-
ścinnie wystąpił iluzjonista, wykonywane 
przez niego sztuczki dzieci obserwowały 
z zapartym tchem.
W Tygodniu bibliotek odwiedziło nas wiele 
grup dzieci, które na zajęciach oswajały się 
z biblioteką i tworzyły unikalne prace, np. 
piękne biedronki czy kolorowe tęcze.

(gbp)

Tydzień bibliotek

Pocztówka z…
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Efekt zaskoczenia towarzyszył widzom podczas wernisażu wysta-
wy fotografii autorstwa Mirosława Frączka „Beskid Mały–cztery 
pory roku”, który odbył się w Pałacu Czeczów. Na zdjęciach utrwa-
lone zostały otaczające nas miejsca, ale w sposób, który sprawia, 
że z zachwytem patrzymy na znane nam góry i krajobrazy. Autor 
wiele dni spędził na obserwacjach i czekał na ten jeden niepowta-
rzalny moment, gdy światło słoneczne wydobywa całe piękno ota-
czającej nas przyrody. Fotografie, które miały być tylko osobistą 
pamiątką, wzbudziły spore zainteresowanie zwiedzających i stały 
się inspiracją do podobnego patrzenia na otaczający nas świat.

(DK/red)

Zaskakujący Beskid Mały
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Po długich przygotowaniach oraz podjęciu współpracy z ośrodkami kul-
tury i muzeami z Bielska-Białej, Wilamowic oraz Żywca, w ramach współ-
finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
projektu KULTURA LUDOWA I TRADyCyJNA 2018 powstała wysta-
wa „Maski obrzędowe w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbeskidzia”, na 
której wyeksponowano dzieła lokalnych twórców. Na wernisażu wystawy 
dr Jolanta Danek opowiadała o maskach, strojach i zwyczajach wilamow-
skich śmierguśników, co dało początek dyskusji na temat wiosennych 
obrzędów i zwyczajów w Kozach i okolicach. Zapraszamy do obejrzenia 
masek w Izbie Historycznej biblioteki.

(gbp)

Wernisaż wystawy
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Zespoły: The Djangos, Walimy w kocioł, Ko-
zianie oraz Dom Kultury w Kozach zapraszają 
w niedzielę, 24 czerwca o godz. 17.30 do parku 
przy Pałacu Czeczów do wspólnego puszczania 
wianków na wodzie. W programie warsztaty 
wyplatania wianków, koncerty formacji Wa-
limy w kocioł oraz The Djangos, puszczanie 
wianków (na potoku Kozówka). Panny prosi-
my o przybycie w wiankach, a widzów prosimy 
o zabranie koców.                                                           (DK)

Koziańskie wianki

Wakacje w Domu Kultury
Dom Kultury w Kozach zaprasza dzieci w wieku 
od 6 do 15 lat na:
WAKACJE Z KOLEJĄ SZYNOWĄ 
Termin: 2-6 lipca, godz. 9.00-14.00
Koszt: 120 zł
Uczestnicy zajęć poznają świat kolei szynowej, 
technikę modelarską oraz wykonają makietę ko-
lejową (zajęcia w formie warsztatów plastycznych 
i modelarskich) – mile widziane umiejętności ma-
nualne. W programie przejażdżka koleją.

SWOJSKIE WAKACJE – NIE TYLKO 
DAWNE RZEMIOSŁO
Termin: 20-24 sierpnia, godz. 9.00-14.00
Koszt: 120 zł

BESKIDZKIE LATO Z TAŃCEM
Studio Choreografii i Teatru Tańca MOVE-
MENT zaprasza na taneczne wakacje dzieci 
i młodzieży. 
Terminy: I turnus: 16-20 lipca, II turnus: 20-24 
sierpnia, godz. 17.00-19.00 lub 10.00-13.00
Miejsce: Dom Kultury w Kozach
Grupa wiekowa: 10-15 lat
W programie: balet/jazz, modern gymnastic dan-
ce, elementy akrobatyki, modern jazz, teatr tańca 
z elementami treningu twórczego myślenia, cho-
reotrening, improwizacja ruchowa, taniec współ-
czesny.
Koszt: 225 zł /blok zajęciowy

Dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (po-
dział na grupy wiekowe)
godz. 15.00-16.00 (dzieci 4-6 lat)
godz. 16.00-17.00 (dzieci 7-9 lat)
W programie: warsztaty baletowe, warsztaty mo-
dern jazz, elementy akrobatyki, trening twórcze-
go myślenia z elementami tańca współczesnego, 
improwizacja ruchowa/zabawy tematyczne mu-

zyczno-ruchowe
Koszt: 125 zł/blok zajęciowy
Terminy zgłoszeń: do 10 lipca i do 10 sierpnia
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
instruktora, rozwiązania warsztatów lub zwiększe-
nia kosztów za warsztaty w przypadku małej ilości 
chętnych (15 osób grupa). Zapisy przyjmujemy 
pod nr tel.: 507 226 384 oraz drogą mailową: 
mediastudiomovement@onet.pl. Szczegółowe 
informacje dostępne pod numerem tel.  507 226 
384 (Studio Movement)

WAKACJE 2018 NA WESOŁO….
Centrum Muzyczno-Artystyczne Fa-sol-la kids 
zaprasza na gitarowe warsztaty muzyczne „Jak 
grać i się śmiać…”
Termin: 9-13 lipca (od poniedziałku do piątku), 
godz. 9.30-11.30
Miejsce: Dom Kultury w Kozach

KLAWISZOWE WARSZTATY MUZYCZ-
NE – „Zagraj to sam”
Terminy: 
• 9-20 lipca (poniedziałek, środa, piątek)
• 20-31 sierpnia (poniedziałek, środa, piątek)
Zajęcia prowadzone w grupach:
godz.   9.00-11.00 (grupa początkująca), 
godz. 11.15-13.15 (grupa średniozaawansowana), 
godz. 13.45-15.45 (grupa początkująca)
Miejsce: Dom Kultury w Kozach
Zapewniamy:
- profesjonalne instrumenty do gry, pomoce dy-
daktyczne (na czas trwania zajęć), a także niespo-
dziankę,
- profesjonalną prezentację instrumentów,
Zajęcia prowadzone będą z pasją według autorskie-
go programu. Szczegółowe informacje i zapisy pod 
numerem telefonu: 535 828 011.                 

 (DK)

Jak za dawnych lat
Park dworski – w sobotę 23 czerwca w godzi-
nach 10.00-11.00 – będzie miejscem zlotu za-
bytkowych skuterów. Pojawią się sympatyczne 
jednoślady, które motoryzowały świat w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Zapraszamy miłośników motoryzacji 
i nie tylko. Co ważne, skutery będą gościć u nas 
tylko jedną godzinę.

(DK)

Zaproszenie
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na 
wykład kierownik działu etnografii Muzeum 
Miejskiego w Żywcu, pani Barbary Rosiek 
„Maski i wiosenno-letnia obrzędowość Ży-
wiecczyzny”, który odbędzie się 20 czerwca 
(środa) o godzinie 11.15 w sali koncertowej 
Pałacu Czeczów. Wydarzenie zrealizowane 
będzie w ramach projektu KULTURA LU-
DOWA I TRADyCyJNA 2018 współfinan-
sowanego przez MKiDN.

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: Krystyna Kusak, Monika Olma, Marek Małecki, Marcin Nikiel.
Teksty powstały przy współpracy Urzędu Gminy Kozy i podległych jednostek samorządowych.
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kultura

Podczas Dni Kóz, 2 czerwca, barwny 
„Korowód śmierguśników” przy dźwię-
kach trąbki pokonał drogę z biblioteki 
na scenę we własnoręcznie wykonanych maskach i strojach śmierguśni-
czych. Pochód był zwieńczeniem warsztatów wykonywania masek ob-
rzędowych przez dzieci z klasy 3 d SP nr 1. Wcześniej, w bibliotece jury 
oceniło maski i wybrało trzy najlepsze. Nagrody otrzymali:

I miejsce   Zuzanna Kociołek
II miejsce  Barbara Rzeszutek
III miejsce Karol Goliasz

Pozostałe, 22 dzieci, wyróżniono książkami. Na estradzie nagrody wrę-
czyli: wójt gminy Krzysztof Fiałkowski oraz przewodnicząca Rady Gmi-
ny Bożena Sadlik. Korowód oraz rozstrzygnięcie konkursu zrealizowane 
zostały w ramach zadania „Maski obrzędowe w kulturze ludowej i trady-
cyjnej Podbeskidzia” współfinansowanego przez MKiDN.                   (gbp)

Najmłodsi z zespołów „Mali Kozianie” (Zespołu Pieśni i Tańca 
Kozianie) oraz grupy taneczne „Szase”, „Szejk” i „Hip Bam” z Po-
wiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” zaprosili do Domu 
Kultury w Kozach na specjalne występy swoich najbliższych z oka-
zji Dnia Mamy.                                                                                               (DK)

Dzień Mamy w Domu KulturyAkademia Malucha w Bibliotece
W maju dwukrotnie gościliśmy dzieci z Akademii Malucha, które 
przyszły poznać naszą bibliotekę. Przedszkolaki potrafią już wypo-
życzać książki, znają zasady obowiązujące czytelników oraz wiedzą, 
z jakiej oferty mogą skorzystać. Po zakończonych zajęciach stwier-
dziły, że czują się w naszej bibliotece bardzo dobrze i że będą nas 
częściej odwiedzać!                                                                                  (gbp)
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Złota Trąbka
Po raz  15. odbył się Międzynarodowy Fe-
stiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka. Im-
preza zainicjowana przed laty w Kozach, 
jest obecnie wizytówką naszej miejscowości 
w kraju i za granicą. 
W tegorocznej odsłonie naszą gminę repre-
zentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 
która wzięła udział we wszystkich trzech 
konkursach festiwalowych: konkursie estra-
dowym w Bielsku-Białej, konkursie orkiestr 
o Puchar Starosty Bielskiego w Kozach oraz 
konkursie musztry orkiestrowej w Jasieni-
cy, w którym wystąpiła wraz z mażoretkami 
„Nemezis” z Wilamowic. Przed koziańską 

publicznością roz-
strzygnięto konkurs 
o Puchar Starosty 
Bielskiego, do którego 
zgłosiło się 8 orkiestr, 
w tym zespół Wind 
Orchestra Pernik 
z miasta Pernik w Buł-
garii, który zdobył-
Grand Prix Festiwalu. 
Szczegółowe wyniki 
dostępne są na stronie 
www.festiwal.kozy.pl

(Biuro Festiwalu)
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Występy muzyczne – w tym gwiazda Dni Kóz zespół FEEL, pokazy 
taneczne, strażaków, Dyktando Gminne, Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Złota Trąbka, Rodziny Konkurs Samochodowy, efektowny 
„fire show” i  średniowieczna wioska dla dzieci – to tylko niektóre 
z tegorocznych atrakcji przygotowanych w ramach obchodów święta 
naszej miejscowości. Prezentujemy kilka kadrów – obszerne relacje 
zdjęciowe znaleźć można na stronach internetowych organizatorów.

(RED)
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