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Artystyczny Nowy Rok

W poprzednich wydaniach informowaliśmy o dziecięcych 
ubrankach, które otrzymują rodzice noworodków wraz z listem 
gratulacyjnym od gminy Kozy. Charakterystyczne body pre-
zentuje jedna z naszych najmłodszych mieszkanek – Emilka.  – 
Pomysł przypadł do gustu mieszkańcom, otrzymaliśmy jeszcze 
kilkanaście zdjęć uśmiechniętych dzieciaków, a wiele osób pyta 
o możliwość zakupu body dla swoich pociech – mówi Marcin 
Lasek, zastępca wójta gminy Kozy. Od momentu wprowadze-
nia inicjatywy koziański samorząd przekazał białe ubranka z ha-
ftowanym herbem i napisem „Jestem z Kóz” blisko 60 nowo-
rodkom.           (red)

Koziańskie dzieciaki

foto: arch. 

Tradycją stało się wspólne powitanie Nowego Roku w sce-
nerii parku dworskiego przy Pałacu Czeczów. Tak będzie 
i tym razem. Wójt gminy Kozy wraz z radą gminy Kozy za-
praszają tuż przed północą do naszego parku, gdzie atrakcją 
będzie spektakl ognia przygotowany przez Teatr Arkona. 
Równocześnie organizatorzy proszą i apelują o nieodpala-
nie fajerwerków na terenie parku, a o ile to możliwe, o cał-
kowite powstrzymanie się od ich stosowania – zwierzaki 
będą nam wdzięczne. Początek wydarzenia zaplanowano 
31 grudnia br. o godzinie 23.50. 

(dk)

foto: MS
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Problematyka zagrożeń wynikających z domowych awarii, ale też z ofert 
oszustów próbujących wyłudzić od osób starszych pieniądze – to dwa główne 
zagadnienia poruszone podczas specjalnego spotkania dla seniorów. 
Dlaczego warto zainwestować w czujniki czadu i gazu? Jak groźne mogą 
być awarie kotłów, przewodów kominowych czy innych domowych in-
stalacji? M.in. na te pytania odpowiadał komendant gminny OSP Kozy 
– Sławomir Kasperek, zachęcając obecnych na spotkaniu do poważne-
go traktowania zagrożeń mogących zaskoczyć każdego z nas. 
Przed nieuczciwymi sprzedawcami, natrętnymi i podejrzanymi oso-
bami dzwoniącymi do nas, ostrzegał dzielnicowy Mateusz Barabasz. 
To w ostatnich latach częste przypadki, w których osoby starsze na-
rażone są na oszustwo ze strony nieuczciwych osób. Świadomość za-
istnienia takiej sytuacji może być jednym z czynników, który pozwoli 
zachować zdrowy rozsądek i podejmować w pełni przemyślane decy-
zje. To kolejne już spotkanie poświęcone bezpieczeństwu zorganizo-
wane przez Gminną Radę Seniorów.           (ms) 

Wiele wydarzyło się w tym roku w naszej miejsco-
wości. Niektóre z tych wydarzeń od dawna wpisa-
ne były w koziańską rzeczywistość, ale pojawiły się 
też nowe. Były wydarzenia, które przykuły uwagę 
dużej liczby kozian, ale też takie, które znane są 
wąskiemu gronu osób. Najważniejszy jest fakt, że 
za wszystkimi wspomnianymi działaniami stali 
ludzie. Pełni pasji, zaangażowania, kreatywności, 
umiejętności, wiedzy, dobroci… 
– Spośród tych osób chcielibyśmy wyłonić Oso-
bowość Roku Gminy Kozy. Osobę, która w mijają-
cym roku odznaczyła się szczególnymi działaniami 
– informują pomysłodawcy przedsięwzięcia. Za-
szczytny tytuł przyznany zostanie przez niezależną 
Kapitułę powołaną przez wójta gminy. 
Zachęcamy Państwa do zgłaszania osób, które 
Waszym zdaniem zasługują na takie wyróżnienie. 
Szczegóły wyboru Osobowości Roku Gminy Kozy 
znajdują się w Regulaminie konkursu dostępnym 
na stronie internetowej www.kozy.pl.

(ug)

Światowe kultury
Na początku listopada uczniowie SP 1 z klas VIII c 
i VIII d wraz z opiekunami wzięli udział w spe-
cjalnym obozie edukacyjnym przygotowanym 
przez Fundację EuroWeek – Szkoła Liderów 
w miejscowości Różanka na Ziemi Kłodzkiej. Za-
jęcia były prowadzone w języku angielskim przez 
szkoleniowców i wolontariuszy m.in. z Indonezji, 
Kolumbii, Meksyku, Włoch w formie interaktyw-
nych warsztatów, gier stymulujących i praktycz-
nych ćwiczeń. Dzięki temu uczniowie poznawali 
kultury świata oraz rozwijali umiejętności spo-
łeczne, jak: przewodzenie, autoprezentację, pra-
cę w zespole.

(SP nr 1)

Na przełomie listopada i grudnia Urząd Gminy 
w Kozach wspólnie z Komisariatem Policji w Ko-
biernicach oraz koziańskimi parafiami rozdawał po 
niedzielnych nabożeństwach opaski odblaskowe. 
Dzielnicowych spotkać można było przy placu Ks. 
Karola Kochaja, a także w Małych Kozach i Kozach 
Gajach. – Okres jesienno-zimowy to szybko zapa-
dający zmrok, często ograniczona widoczność dla 
kierowców i zagrożenie dla pieszych. Chcieliśmy 
w ten sposób przede wszystkim zwrócić uwagę 
mieszkańców na fakt, iż odblaski mogą uratować 
życie – tłumaczy Marcin Lasek, zastępca wójt gmi-
ny Kozy.            (ms)

Rozdawali odblaski

Bezpieczeństwo dla seniorów Osobowość Roku 
Gminy Kozy

foto: arch.

foto: GRS
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10 grudnia 2019 r. odbyła się XI sesja Rady 
Gminy Kozy, na której podjęto następują-
ce uchwały:
1) nr XI/84/19 w sprawie Gminnego Pro-

gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Kozy na 2020 rok,

2) nr XI/85/19 w sprawie Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii 
w latach 2020 – 2021,

3) nr XI/86/19 w sprawie przystąpienia 
gminy Kozy do realizacji Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizo-
wanego ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych,

4) nr XI/87/19 w sprawie ustalenia szcze-
gółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia i miesz-
kaniach chronionych udzielających 
schronienia osobom tego pozbawio-
nym, w tym osobom bezdomnym, któ-
re ostatnie stałe miejsce zameldowania 
posiadały na terenie gminy Kozy,

5) nr XI/88/19 w sprawie uchwalenia re-
gulaminu wynagradzania nauczycieli 
w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez gminę Kozy,

6) nr XI/89/19 w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach 
i przedszkolu, tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych i terapeutów pedagogicz-
nych oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest 
gmina Kozy, którzy pracują z uczniami 
w różnym wieku oraz dla których usta-
lony plan zajęć jest różny w poszczegól-
nych okresach roku szkolnego,

7) nr XI/90/19 w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi administracyjnej, fi-
nansowej i organizacyjnej dla jednostek 
organizacyjnych gminy Kozy,

8) nr XI/91/19 w sprawie nadania hono-
rowego obywatelstwa gminy Kozy – 
honorowe obywatelstwo gminy Kozy 
zostało przyznane pośmiertnie Panu 
Stanisławowi Wróblowi założycielowi 
i długoletniemu kapelmistrzowi Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej w Kozach,

9) nr XI/92/19 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż nieruchomości grunto-
wej – sprzedaż dotyczy działki stanowią-
cej własność gminy celem poprawienia 
warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej,

10) nr XI/93/19 w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w dzierżawę nieru-
chomości stanowiącej własność gminy 
na czas oznaczony do 10 lat w trybie 
bezprzetargowym – dzierżawa dotyczy 
nieruchomości stanowiącej własność 
gminy, położonej w Kozach w rejonie 
ul. Przeczniej,

11) nr XI/94/19 w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w dzierżawę nieru-
chomości stanowiącej własność gminy 
Kozy na czas nieoznaczony w trybie 
bezprzetargowym – dzierżawa dotyczy 
nieruchomości stanowiącej własność 
gminy, położonej w Kozach w rejonie 
ul. Dworcowej, 

12) nr XI/95/19 zmieniająca uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia długotermino-
wej pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach,

13) nr XI/96/19 w sprawie uchylenia 
uchwały nr X/81/19 z dnia 29 paździer-
nika 2019 r. w sprawie zaciągnięcia dłu-
goterminowej pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, 

14) nr XI/97/19 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kozy na 
lata 2019 – 2035, 

15) nr XI/98/19 w sprawie zmiany uchwały 
nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 
20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa 
na 2019 rok gminy Kozy,

16) nr XI/99/19 w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości 
– wysokość stawek zostanie podana 
w następnym wydaniu Wiadomości 
Koziańskich,

17) nr XI/100/19 Uchwała Budżetowa 
Gminy Kozy na 2020 rok,

18) nr XI/101/19 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kozy na lata 2020 – 2035, 

19) nr XI/102/19 w sprawie dopłaty do 
taryfy za odprowadzanie ścieków z go-
spodarstw domowych w gminie Kozy 
na obszarze działania Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Wilamowicach 
– dopłata dla grupy odbiorców „gospo-
darstw domowych” do ceny 1m3 od-
bieranych od 01.01.2020 – 31.12.2020 
wynosi 0,93 zł netto,

20) nr XI/103/19 w sprawie planu pracy 
Rady Gminy na 2020 r.

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

Godziny pracy Urzędu Gminy Kozy
Uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia nastąpi zmiana 
godzin pracy Urzędu Gminy Kozy:

24 grudnia 2019 r. Urząd Gminy   7:30 - 13:00
KASA              7:30 - 12:00

31 grudnia 2019 r. Urząd Gminy   7:30 - 13:00
KASA              7:30 - 11:00

2 stycznia 2020 r. KASA              9:00 - 15:00

Ponadto informujemy, że w poniedziałek i wtorek 30 i 31 grudnia 2019 r. nie bę-
dzie można dokonać płatności w kasie za pomocą karty płatniczej.
Za utrudnienia przepraszamy.

(ug)

Godziny pracy GBP
W okresie bożonarodzeniowym i no-
worocznym biblioteka 
będzie nieczynna: 

24 grudnia (wigilia), 
28 grudnia (sobota), 
  4 stycznia (sobota),

będzie czynna: 
27 grudnia (piątek) 7.00 – 15.00, 
31 grudnia (Sylwester) 7.00 – 13.00.

Filia będzie nieczynna 
od 20 grudnia do 2 stycznia.

Relacja z XI sesji Rady Gminy Kozy
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Redakcja: 23 listopada 2018 roku ob-
jął Pan stanowisko wójta gminy Kozy. 
Jak minęły te 392 dni? 
Jacek Kaliński: – Zdecydowanie szyb-
ko. Liczba tematów do zapoznania się, 
spotkania z mieszkańcami, potencjalnymi 
inwestorami, włodarzami innych gmin. To 
wszystko powoduje, że każdy dzień wydaje 
się być za krótki.
Nasza rozmowa ma charakter pod-
sumowujący, więc panie wójcie „kar-
ty na stół”. Co udało się zrealizować 
w tym roku, a co wymaga jeszcze so-
lidnej pracy?
JK: – Oczywiście łatwiej mówić o tych 
pozytywach. Z pewnością mogę do nich 
zaliczyć postępy prac związanych z kanali-
zacją. Umowy na wszystkie zadania w ra-
mach etapu X zostały podpisane. Chcemy 
również, by w miarę możliwości przyłączać 
mieszkańców, których budynki nie zosta-
ły objęte projektem. Cieszę się, że ruszył 
temat zagospodarowania kamieniołomu. 
I to, co szczególnie dla mnie ważne – przy 
współudziale mieszkańców.
Wielką wartość inicjatyw obywatel-
skich pokazał chyba budżet obywa-
telski?
JK: – Z całą pewnością. Jedenaście zgło-
szonych projektów o różnorodnym cha-
rakterze. Do tego akcje promocyjne, które 
prowadzili autorzy i zwolennicy niektórych 
projektów. To właśnie to, na czym nam za-
leżało. Liczymy, że kolejne edycje budżetu 
obywatelskiego przyniosą równie ciekawe 
pomysły. Mam także nadzieję, że zwiększy 
się liczba głosujących.
Budżet obywatelski pokazał również, 
że mieszkańcy Kóz to osoby z dużym 
potencjałem i inicjatywą.
JK: – Powiem w ten sposób: byłem o tym 
przekonany. W tym kontekście nie miałem 
żadnych wątpliwości. Chcę razem z mo-
imi współpracownikami tworzyć warunki, 
by ten potencjał mógł być wykorzystywa-
ny i zyskiwał wsparcie ze strony Urzędu 
Gminy. Przykładem takich oddolnych 
inicjatyw były w tym roku np. zawody węd-
karskie w kamieniołomie, piknik rodzinny 
„Rodzina z pasją”, koziańskie grzybobra-
nie, KozaNostra Rock Fest. Jeszcze raz 
wielkie podziękowania dla osób, które stały 
za tymi i innymi wydarzeniami.
To może przejdźmy teraz do tych 
trudniejszych tematów.
JK: – Z umiarkowanym optymizmem pa-
trzę na temat dróg. Zrealizowana została 
inwestycja – przebudowa drogi Beskidz-

kiej. Nowe nawierzchnie zyskały ulice Kro-
kusów, Różana. Uzupełniane były ubytki 
w wielu drogach na terenie gminy. Mam 
jednak świadomość, że oczekiwania miesz-
kańców w tym zakresie są dużo większe, 
że wciąż wiele pracy przed nami. I proble-
mem nie są chęci podjęcia tych zadań, tyl-
ko np. przeszkody formalne – stan prawny 
działek, na których znajduje się droga i czę-
sto koszty danego przedsięwzięcia.
Samorządy sygnalizują problemy 
związane z mniejszymi wpływami 
przy równoczesnym wzroście wydat-
ków. Czy ten temat dotyczy również 
naszej gminy?
JK: – Tak. Zmiany w opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych – zwolnienie osób do 26. roku życia, 
obniżenie stawki podatku z 18 na 17 pro-
cent, oznaczają mniejsze wpływy do bu-
dżetu z tytułu udziału gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa. 
Równocześnie wzrost minimalnego wy-
nagrodzenia oraz podwyżka cen energii 
zwiększą wydatki budżetu gminy. Ale tak 
jak Pan zauważył, to problemy wszystkich 
samorządów w Polsce.
Czy ta sytuacja wpłynie na inwestycje 
gminne?
JK: – Tak. Nie chcemy jednak zatrzymy-
wać żadnych działań, ale w zrównoważony 
sposób je ograniczyć. Zwłaszcza, że na ho-
ryzoncie pojawiają się kolejne wyzwania. 
Tak jest w przypadku obiektów sporto-
wych przy ulicy Przeczniej. Stowarzyszenie 
LKS Orzeł Kozy wypowiedziało z końcem 
roku Urzędowi Gminy umowę dzierżawy. 
W związku z tym od nowego roku budy-
nek, jak i obiekty sportowe będą zarzą-
dzane przez instytucję gminną – Centrum 
Sportowo-Widowiskowe. Potrzeba spo-
rych nakładów finansowych, żeby odno-

wić tę infrastrukturę. Ale nie załamujemy 
rąk. Działamy!
Miniony rok przyniósł mnóstwo dzia-
łań mających na celu propagowanie 
postaw proekologicznych.
JK: – Po pozytywnym odbiorze akcji 
Trash Tag Challenge postanowiliśmy – 
mówiąc językiem sportowym – pójść za 
ciosem. Radni gminy Kozy przyjęli w paź-
dzierniku uchwałę dotyczącą akcji „Kozy 
przyjazne środowisku”, w ramach której 
chcemy np. zachęcać do zmiany przyzwy-
czajeń i rezygnować z opakowań i sztućców 
plastikowych. Nie możemy tylko mówić, 
żeby inni zaczęli dbać o środowisko. Musi-
my bezwzględnie rozpocząć od siebie.
Czy w związku z tym program wymia-
ny kotłów będzie kontynuowany?
JK: – Tak, w przyszłorocznym budżecie 
zostały zaplanowane środki na ten cel. Po-
nadto w Urzędzie Gminy uruchamiamy 
punkt do składania wniosków w ramach 
programu Czyste Powietrze.
Przed nami święta. To dobry czas, 
żeby nieco zwolnić i spędzić go w gro-
nie rodzinnym.
JK: – Tak właśnie będzie w moim przy-
padku. Będą to dla mnie wyjątkowe świę-
ta, bo po raz pierwszy spędzone nie tylko 
z żoną, ale również z synem.
W imieniu redakcji składam więc ży-
czenia spokojnych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia.
JK: – Dziękuję. Korzystając z okazji, 
chciałbym przekazać życzenia wszystkim 
mieszkańcom Kóz i zaprosić na spotkanie 
sylwestrowe pod platanem. Będziemy mo-
gli wspólnie powitać Nowy Rok.
W takim razie jesteśmy umówieni na 
spotkanie sylwestrowe. Dziękujemy 
za rozmowę.
JK: – Dziękuję.

Kozianie z inicjatywą i potencjałem

foto: MS
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Indeks licealisty – nowe wpisy

Skuteczna nauka 

Listopad to, jak mówili dawni poeci, 
miesiąc „ciekawy” dla Polaków. Z nieco 
innych względów (nie tylko patriotycz-
nych) był w tym roku, zgodnie z pla-
nem, obfity w ciekawe wydarzenia dla 
koziańskich licealistów. 
Najpierw projekt z języka angielskiego – 
aktywny udział klas pierwszych w spek-
taklu „Catching Up”. Ciekawa lekcja 
angielskiego poza szkołą – nie tylko ze 
zrozumieniem, ale i z przeżywaniem. 
Przed Świętem Niepodległości śpiewają-
ca refleksja pod platanem. Pieśni legiono-
we od lat łączą naszą społeczność. O 11:11 
odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego 
z tysiącami młodych Polaków (akcja 
ogólnopolska firmowana przez MEN). 
Po części śpiewanej, po raz pierwszy w hi-
storii szkoły, zapaliliśmy znicze pod tabli-
cami pamiątkowymi przy kościele. Ważne 
jest, by nauczyć się ciągłości i zbudować 
więzi międzypokoleniowe. 
11 listopada msza święta, składanie wiąza-
nek kwiatów i bieg. Tak po polsku: reflek-
syjno-radośnie. I słonecznie – co nie jest 
bez znaczenia w listopadzie. 
Choć plan lekcji uczniowie mają znako-
mity, to pracują od czasu do czasu po po-

łudniu lub nocą. Nie brakowało chętnych 
(nauczycieli i uczniów), by zorganizować 
„Noc Genialnych Umysłów” (zajęcia 
warsztatowe z technik uczenia się, gry 
i zabawy logiczne) i „Drugi Podwieczorek 
Literatów i Poetów” (referaty filozoficz-
ne, czytanie poezji i rozmowy). Ostatni 
tydzień listopada to już maksymalne przy-
spieszenie wrażeń: czterodniowa próbna 
matura dla trzecioklasistów i anglojęzyczny 
projekt „Euroweek” w okolicach Bystrzycy 
Kłodzkiej dla czterech klas pierwszych. 
Tylko drugoklasiści smakowali szkolną ci-
szę i cieszyli się obfitością matematyki i ję-
zyka polskiego na poziomie rozszerzonym. 
A w przerwach głosowanie na naszego 
absolwenta Dawida Woskaniana. Na 
progu grudnia z radością wyczekiwali-
śmy Świętego Mikołaja (szkolni wolon-
tariusze starsi i młodsi zasłużyli na pre-
zenty, szczególnie po przeprowadzeniu 
akcji charytatywnych na rzecz Hospi-
cjum w Bielsku-Białej i Polaków na Bia-
łorusi – a to nie koniec) i corocznego 
spotkania naszej społeczności przy cho-
ince przed rozejściem się na przerwę 
świąteczną. Będzie „kolędowo”.        

(Alina Nowak)

Umiejętność uczenia się to zagadnienie, którym zajęli się uczniowie w SP2 
podczas specjalnie zorganizowanej debaty.  Rozmawiano o różnych możli-
wościach, a głównym zagadnieniem była teza: skuteczne i atrakcyjne uczenie 
się jest możliwe. 
Po blisko godzinnej wymianie poglądów uczniowie pod bacznym okiem eks-
pertów zapisali kilkanaście wniosków. To m.in. fakt, iż na co dzień uczą się dla 
siebie, a ważne w procesie nauki są chęci. Zwrócono też uwagę, że chętniej 
i szybciej uczą się tego, co wydaje się im potrzebne, a przede wszystkim tego, 
co lubią. Inne z nich? Nauczyciele są ważni w procesie przyswajania wiedzy, 
a istotna jest także np. odpowiednia temperatura w klasach. 
W debacie wzięli udział przedstawiciele klas 4-8, jeden z uczniów klasy 2 oraz 
eksperci – nauczyciele, szkolny pedagog i licealiści. W rolę eksperta wcielał się 
również Maksymilian Dudys (kl. 7), mogący pochwalić się najwyższą średnią 
w szkole. Istotnym jest, że wszyscy uczestnicy debaty chętnie zabierali głos, 
wyrażając chęć i potrzebę kolejnych rozmów i wspólnych dyskusji na tematy 
ważne dla dzieci i młodzieży.          (SP2/red)

W wirtualnym 
labiryncie zagrożeń

Tytułowe określenie to temat szkolenia zorganizo-
wanego dla rodziców w Szkole Podstawowej nr 2. 
W ramach pogadanki z elementami warsztatowymi 
i wykorzystaniem prezentacji multimedialnej omó-
wiono i przedstawiono mechanizmy uzależniania się 
m.in. od telefonów komórkowych. Wskazywano spo-
soby pracy wychowawczej rodziców z dzieckiem na 
każdym poziomie wiekowym, pokazując konkretne 
zagrożenie w cyberprzestrzeni na przykładach dark-
netu, patostreamów, gier komputerowych dla doro-
słych z fragmentami prezentacji gier i ich omówie-
niem, sextingiem itd. Omówiono narzędzia kontrolne 
w postaci programów do kontroli rodzicielskiej, zasa-
dy korzystania i pozytywne efekty, jakie te programy 
przynoszą. Przedstawione zostały sposoby komuni-
kacji z dzieckiem intensywnie zaangażowanym w cy-
berprzestrzeni. – To bardzo ważna tematyka nie tylko 
dla uczniów. Staramy się również przekazywać wiedzę 
o zagrożeniach płynących z sieci rodzicom naszych 
uczniów. W ten sposób chcemy pomóc rodzicom 
naszych uczniów w procesie wychowania. Wielu bo-
wiem z nas – dorosłych – nie zdaje sobie sprawy, z ja-
kiego rodzaju informacjami spotykają się nasze dzieci 
w internecie – przekonują organizatorzy.    (SP 2)

W listopadzie uczniowie klas 4-8 Jedynki przy-
stąpili do konkursu matematycznego w języ-
ku angielskim: „Four Seasons with Maths in 
English In Learning and Fun” („Cztery Pory 
Roku z Matematyką w Języku Angielskim 
w Nauce i Zabawie”). Jego celem jest motywo-
wanie uczniów do pracy przez aktywne dzia-
łanie, propagowanie oraz doskonalenie nauki 
języka angielskiego i matematyki, rozwijanie 
zainteresowań oraz umiejętności rozwiązywa-
nia zadań matematycznych w języku angiel-
skim. Konkurs odbywać się będzie w czterech 
edycjach: jesiennej, zimowej, wiosennej i let-
niej. W każdej z nich uczniowie wezmą udział 
w dwóch formach:
- zadaniowej (zadania matematyczne w ję-
zyku angielskim są przygotowane w oparciu 
o obowiązującą podstawę programową dla 
szkoły podstawowej),
- projektowej (adresowanej do osób chcą-
cych wykazać się swoją wyobraźnią, kreatyw-
nością, pomysłowością i fantazją. W tej części 
konkursu, uczniowie wykonają projekt zgod-
nie z ustaloną tematyką, formą i kryteriami).
Zarówno zadania, jak i projekty będą 
podlegały ocenie przez organizatorów 
konkursu. Finał konkursu odbędzie się 
w maju i będzie podsumowaniem punk-
tów z wszystkich edycji.                 (SP nr 1)

Matematyka po angielsku

foto: arch. SP2
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ZADANIE 2 
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie Kolektora Czerwonka (od granicy 
gminy do torów PKP) w rejonie ulicy 
Dolnej. 
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ra-
mach Zadania nr 2. Prace budowlane reali-
zowane są na kanałach:

• „A” rejon ul. Orzechowej, Kęckiej,
• „B” rejon ul. Czystej, Kęckiej,
• „C” rejon ul. Czystej.

Wykonawca wybudował do tej pory ok. 
1360 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi 
ok. 12% zaawansowania robót liniowych. 

ZADANIE 3 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku 
Pisarzówka, obejmującej rejon: Krze-
mionki.
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ra-
mach Zadania nr 3. Prace budowlane reali-
zowane są na kanałach:

• „Ch” – rejon ul. Chmielowej,
• „C” – ul. Chmielowa/Agrestowa,
• „Br” – ul. Bratków,
• „W” – ul. Walentego.

Zamontowano również zbiorniki pompow-
ni ścieków P1 i P2, a obecnie trwają prace in-
stalacyjne związane z wyposażeniem pom-
powni. Wykonawca wybudował do tej pory 
4180 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi ok. 
49% zaawansowania robót liniowych. 

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

ZADANIE 5 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej re-
jon: Stary Dwór.
Rozpoczęły się pierwsze prace w ramach 
Zadania nr 5 związane z wytyczeniem tras 
kanalizacji sanitarnej. Właściwa faza budo-
wy rozpocznie się początkiem 2020 r. 

Urząd Gminy wyraża nadzieję, iż tempo 
robót budowlanych w ramach poszczegól-
nych zadań nie ulegnie zmianie, a warunki 
pogodowe będą sprzyjające.  

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

(ug)

Oświetlenie 
Parku

W listopadzie wymieniono w parku 
przypałacowym latarnie uszkodzo-
ne podczas wichury. Zamontowano 
również dodatkową latarnię, oświe-
tlającą alejkę prowadzącą do ul. Ko-
ścielnej.               (gbp)

Nowe radiowozy trafiły do garnizonu biel-
skiej policji. Podczas uroczystego przeka-
zania policjanci otrzymali 10 samochodów 
– 3 oznakowane pojazdy Ford Ranger oraz 
7 nieoznakowanych marki Hyundai. 
Zakup pojazdów możliwy był m.in. dzięki 
sporemu wsparciu gminy Kozy. – Bezpie-
czeństwo mieszkańców jest priorytetem, 

dlatego wspólnie z innymi samorządami 
przekazaliśmy finansowe wsparcie dla po-
licji – mówił wójt Jacek Kaliński, podczas 
przekazania samochodów. Łącznie lokalne 
samorządy wydatkowały ponad pół milio-
na złotych, a każda z gmin partycypująca 
w kosztach przekazała identyczną kwotę. 
Jeden z samochodów – oznakowany Ford 

Ranger, będzie 
do dyspozycji 
polic jantów 
w Komisariacie 
Policji w Ko-
b i e r n i c a c h , 
dzięki czemu 
patrolował bę-
dzie również 
koziańskie uli-
ce.  (ms)

Krokusów z nową 
nawierzchnią

W listopadzie nową nawierzchnię uzyskała 
ulica Krokusów. Rozpoczęcie prac uwa-
runkowane było zakończeniem przebu-
dowy chodnika przy ul. Krakowskiej pro-
wadzonej przez GDDKiA. Po sfrezowaniu 
starej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej, 
lokalnym wzmocnieniu podbudowy kru-
szywem łamanym i wyregulowaniu wy-
sokościowym studzienek kanalizacyjnych 
i zasuw wodociągowych, ułożono dwie 
warstwy masy bitumicznej na całym, ok. 
150-metrowym odcinku drogi.   (ug)

Policyjne samochody

Kalendarium z realizacji budowy kanalizacji sanitarnej etap X

foto: arch.

Park dworski w Kozach w wie-
czornej scenerii ma swój wyjąt-
kowy urok. Na zdjęciu widok od 
strony lodowni w kierunku ulicy 
Parkowej.foto: arch.

foto: ms
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Program „Czyste Powietrze” – punkt konsultacyjny

Urząd Gminy Kozy w ramach działań 
proekologicznych przygotował edukacyj-
ny materiał video oraz ulotki informacyj-
ne dla mieszkańców z zakresu ochrony 
powietrza. – Chcemy poprzez różne for-
my zwracać uwagę naszych mieszkańców 
na problematykę związaną z czystym 
powietrzem i odpowiednim paleniem. 
Im większa liczba pojawiających się infor-
macji, tym większa szansa na dotarcie do 
świadomości wielu osób. Chcemy edu-
kować wszystkich, zarówno młodszych, 
jak i starszych – mówi Katarzyna Reczko, 
kierownik Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska.
O szkodliwości spalania odpadów 
w przydomowych kotłowniach pisali-
śmy już wielokrotnie. – Teraz chcemy 
dotrzeć do mieszkańców poprzez ob-
raz. Zachęcamy do obejrzenia filmu na 
stronie internetowej gminy www.kozy.
pl, w aktualnościach, pod nazwą „Prze-

myśl, jak i czym palisz w piecu” – dodaje 
Katarzyna Reczko.
Dla osób, którym przeszkadza zanieczysz-
czone powietrze przygotowana została 
specjalna ulotka, którą można poinformo-
wać sąsiada, że palenie śmieci przyczynia 

się do rozwoju chorób, a nawet do śmier-
ci! – Pamiętajmy więc, że czyste powie-
trze to zdrowe ciało i dobre samopoczucie 
– kończy kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
           (ug)

Opłata za śmieci
Przypominamy, że 31 grudnia upływa termin uiszczenia ostatniej w tym roku opłaty za śmieci, za: październik, listopad i grudzień. Wpłat 
można dokonać w kasie Urzędu Gminy Kozy lub przelewem na indywidualne konto bankowe. Kasa czynna jest codzienne, w godzi-
nach: poniedziałek, środa, czwartek – od 7:30 do 15:00, wtorek – od 7:30 do 16:30, piątek – od 7:30 do 13:30.               (ug)

W Urzędzie Gminy Kozy 
od poniedziałku, 13 stycz-
nia 2020 r., otwarty zosta-
nie punkt przyjmowania 
wniosków do Programu 
„Czyste Powietrze”, re-
alizowanego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. 

Celem ułatwienia dostępu 
do pozyskania środków 
finansowych na realizację 
działań zmierzających do 
poprawy efektywności 
energetycznej w swoich 
budynkach oraz zmniej-
szenia emisji  pyłów 
i innych zanieczyszczeń 
do atmosfery, gmina Kozy 
przejęła część obowiąz-
ków Funduszu, związa-
nych z obsługą mieszkań-
ców Kóz. 

Punkt przyjmowania wniosków bę-
dzie czynny jeden raz w tygodniu, 
w każdy poniedziałek, w godzinach 
7.30 do 15.30. 

W ramach tego Programu mieszkańcy 
mogą ubiegać się o dofinansowanie do 
inwestycji polegających m.in. na: mon-
tażu pompy ciepła, wymianie stolarki 
zewnętrznej, wymianie kotłów, do-
ciepleniu przegród budowlanych oraz 
wykonaniu dokumentacji projektowej 
związanej z modernizacją. Wysokość 
dofinansowania uzależniona jest od do-
chodów wnioskodawcy i członków jego 
rodziny. Zachęcamy osoby zaintereso-
wane złożeniem wniosku do Funduszu, 
aby zapoznały się z warunkami udzie-
lania dofinansowania (dotacji i poży-
czek). Regulamin dofinansowania oraz 
szczegóły naboru znajdują się na stronie 
internetowej: www. kozy.pl, w zakładce 
„gospodarka i środowisko, ochrona po-
wietrza” oraz na portalu beneficjenta 
www.wfosigw.katowice.pl.   (ug)

Nie truj sąsiada!

foto: ms
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Przemierzył już niemal połowę Stare-
go Kontynentu, aż wreszcie na kilka 
dobrych lat zakotwiczył w Kozach. 
I choć Ladislav Kuboši nie jest tu dziś 
postacią anonimową, to nie wszyscy 
zdają sobie sprawę z wyjątkowej pasji, 
której rodowity Słowak na co dzień się 
oddaje.

Laco pochodzi z miejscowości Liptovský 
Mikuláš, oddalonej o około 100 kilome-
trów od granicy z Polską. W czasach swej 
młodości, a na przełomie transformacji 
ustrojowej zachodzącej w tej części Euro-
py, podjął dla wielu niełatwą przecież decy-
zję o wyjeździe z ojczystego kraju. Już wte-
dy kuśnierz z zawodu wiedział doskonale, 
że samochody, a konkretnie uznana na 
całym świecie marka Volkswagena, będzie 
mu nieodłącznie towarzyszyła. – Zabytko-
we auta interesowały mnie tak naprawdę 
od zawsze. Kiedy przebywałem w Wiedniu 

spodobał mi się szczególnie Volkswagen 
Garbus. Pracę nad pierwszym takim „cac-
kiem” zacząłem bodajże w połowie lat 90. 
minionego wieku – wspomina pasjonat 
zabytkowej motoryzacji.

Kolejne mijające lata to dla Laca czas róż-
nych życiowych losów. Przebywał w wielu 
europejskich krajach, podróżował także po 
Polsce, najdłużej zatrzymując się w Płocku. 
Podczas pobytu w Krotoszynie zajmował 
się blacharką, właśnie tu zetknął się z legen-
darnymi wręcz modelami aut, jak Adler 
Junior z 1938 roku, Volvo P1800, Fiat 500. 
– Stałe zamieszkanie w konkretnym miej-
scu? To raczej nie dla mnie. Zwyczajnie nie 
jestem w stanie tak funkcjonować – uśmie-
cha się Słowak.

W Kozach Laco pojawił się przed kilku 
laty. Przyznaje, że czuje się tu dobrze, 
a podgórski klimat mu sprzyja. Co ja-
kiś czas jednak... znika. – W branży po-
jazdów zabytkowych jestem postacią 
dosyć rozpoznawalną i chyba również 
cenioną – przyznaje. – W miarę regular-
nie uczestniczę w ogólnoeuropejskich 
zlotach koneserów, jakie odbywają się 
choćby w Niemczech, Austrii, Szwajcarii 

i Włoszech. Spotykam tam sporo zna-
jomych, z którymi łączy mnie ta sama 
życiowa pasja. Podejmuję także pracę 
powiązaną ściśle z moim hobby, jak 
ostatnio w Szwecji, gdzie pewien bogaty 
jegomość wymarzył sobie kompleksową 
renowację zabytkowych Volkswagenów 
– dodaje Laco.

Dni spędzane w Kozach mijają mu na pie-
czołowitym doglądaniu Volkswagenów. 
Aktualnie, wykorzystując swoje zdolności, 
przywraca do dobrego stanu m.in. liczący 
pół wieku model campingowy z Wielkiej 
Brytanii. Wielomiesięczne prace, wyma-

gające bardzo dużych nakładów finan-
sowych, zbliżają się ku końcowi. Pojazd 
prezentuje się coraz bardziej okazale i nie-
bawem może dołączyć do tych, którym 
Laco nada „nowe życie”. Jeden z takich 
właśnie, wychodzących wprost „spod ręki” 
i należący do słowackiego pasjonata, wyko-
rzystany został nawet w odcinku numer 68 
popularnego serialu telewizyjnego „Ojciec 
Mateusz”.

– Różnych samochodów, które miałem 
pod swoją „opieką” jest już pewnie 70. I cią-
gle sprawia mi to ogromną frajdę, choć nie 
ukrywam, że czasami pojawiają się myśli, 
aby to wszystko rzucić. Mam ten komfort, 
że zawsze mogę się spakować, a do domu 
wcale daleko nie mam – stwierdza Ladislav 
Kuboši, jeszcze wciąż... mieszkaniec naszej 
gminy.

(MN)

Z miłości do... Volkswagenów

foto: Marek Małecki

Przebywał w wielu 
europejskich krajach, 

podróżował także po Polsce

W branży pojazdów 
zabytkowych jest postacią 
rozpoznawalną i cenioną
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Wyjątkowy jubileusz przypadł w tym 
roku zespołowi uświetniającemu kul-
turalne wydarzenia w Kozach i okoli-
cy, którego występy z przyjemnością 
oklaskujemy na co dzień. 16 listopada 
w Domu Kultury – wypełniona po brze-
gi sala – uczestniczyła w specjalnie zor-
ganizowanym koncercie Zespołu Pieśni 
i Tańca Kozianie. Obchodzono 35. le-
cie istnienia oraz 10. lecie reaktywacji. 
A historia ZPiT Kozianie rozpoczęła się 
w listopadzie 1984 roku. Pomysłodaw-
cami utworzenia zespołu byli: Stanisła-
wa Boroń (ówczesna przewodnicząca 
KGW) oraz Stanisław Wróbel (wów-
czas nauczyciel muzyki). Przyjęto na-
zwę Gronie, pierwszym jego choreogra-
fem była Halina Leśna. Dwa lata później 
rolę tę przejęła Krystyna Mirocha, pro-
wadząca zespół do dzisiaj. Patronat nad 
przedsięwzięciem objął Urząd Gminy 
w Kozach z naczelnikiem Józefem Wo-
lińskim, pojawiła się też nowa nazwa, 
którą znamy obecnie. Wspólnymi stara-
niami członków i samorządu zakupiono 
stroje krakowskie, 2 lata później góral-
skie. W 2010 roku ZPiT Kozianie przy-
jął formę stowarzyszenia, co pozwoliło 
pozyskać środki na stroje laskie-koziań-
skie oraz nowe stroje góralskie. 
Podczas długoletniej działalności zespół 
występował na wielu scenach w kraju 
i za granicą oraz kultywował lokalne tra-
dycje – śmiergustów czy kolędowania. 
Spore zainteresowanie koncertem dzi-
wić nie może, wszak na przestrzeni 
lat członkami zespołu było blisko 200 
osób. W czasie wyjątkowego wieczoru 
przedstawiono zarys historyczny, przy-

gotowano okolicznościową wystawę 
zdjęć i pamiątek obejmujących 35 lat 
działalności. Zachwytom tego wieczoru 
nie było końca – Kozianie przedstawili 
wiązankę krakowską, tańce i śpiewy la-
skie oraz górali żywieckich. Z chórkiem 
zespołu gościnnie wystąpiła Kasia Zarę-
ba. 
Zwieńczeniem spotkania był ogromny 
tort, liczne podziękowania i gratula-
cje dla osób pracujących na wspólny 
sukces. – Chcemy przede wszystkim 
wspomnieć śp. Stanisława Wróbla, za-
łożyciela ZPiT Kozianie i wieloletniego 
kierownika kapeli.  Człowieka o do-
brym sercu, który całe życie poświęcił 
na muzykowanie i krzewienie kultury 
w Kozach. Drugą osobą jest Krystyna 
Mirocha, która nieprzerwanie od 33 lat 
pracuje na rzecz koziańskiej społecz-
ności. W naszym zespole Krysia była 
mamą, bo uczyła nas, jak iść tanecznym 
krokiem przez życie. Najpierw powoli, 
jak taniec chodzony, potem przysiad, 
podskok, hołubiec i już człowiek cały 
spocony. Dziękujemy jej, że potrafiła też 
tupnąć nogą i zrobić srogą minę, żeby 
uspokoić całą “rodzinę zespołową”. Na 
próby przyjeżdżała najpierw sama, póź-
niej z dziećmi, a teraz już z wnukami – 
mówią członkowie ZPiT Kozianie. 
– Dziękujemy wszystkim osobom, któ-
re wspierają nas przez te wszystkie lata 
działalności ZPiT Kozianie, sponso-
rom, darczyńcom i wspaniałej koziań-
skiej publiczności. Do zobaczenia na 
kolejnych koncertach – podsumowują 
35. lecie istnienia Kozianie.

(ks/ms)
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foto: arch. DK
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Święto 11 listopada w Kozach to m.in. 
tradycyjne złożenie wiązanek kwiatów 
pod tablicami pamiątkowymi, ale też 
Koziański Bieg Niepodległości. Tego-
roczny był wyjątkowy, bowiem zawody 
odbyły się po raz 10. 
Obchody zapoczątkowała uroczysta 
msza święta z udziałem pocztów sztan-
darowych. Blasku uroczystości doda-
wała obecność w strojach galowych 
druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, 
dzieci z koziańskich drużyn zuchowych 

i harcerskich oraz oprawa muzyczna 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
W części sportowej tradycyjnie już do-
pisała pogoda i frekwencja. W biegu 
wzięło udział ponad 450 osób, star-
tujących w aż ośmiu kategoriach wie-
kowych. Każda z nich mogła pobiec 
w okolicznościowej koszulce przygoto-
wanej przez organizatorów. 
Zwieńczeniem biegu było wręczenie 
nagród i medali, ale też możliwość sko-
rzystania z poczęstunku – grochówki 

i ciepłej herbaty. Co ważne, posiłki przy-
gotowane zostały w naczyniach proeko-
logicznych (np. drewniane sztućce), co 
w sposób praktyczny zainicjowało akcję 
„Kozy przyjazne środowisku”. W jej 
ramach z koziańskich instytucji samo-
rządowych zniknąć mają w najbliższym 
czasie jednorazowe talerze, sztućce, 
kubeczki, słomki, torby, siatki czy pla-
stikowe butelki, które zastąpione będą 
wielorazowymi odpowiednikami. 

(red)

Sportowo, świątecznie

foto: Piotr Stwora, arch.
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Bieg nagrodzony
Czerwcowy Bieg na Hrobaczą Łąkę w Ko-
zach, który w tym roku odbył się po raz 17., 
uznany został za jeden z najlepszych bie-
gów górskich w minionym sezonie.
Od 29 października do 20 listopada trwał 
plebiscyt na „Najlepszy Polski Bieg Górski 
Sezonu 2019”, za pośrednictwem które-
go poszczególne biegi oceniać mogli sami 
uczestnicy zmagań. Za wiarygodne uznać 
można zatem 3. miejsce w kategorii bie-
gów alpejskich, jakie przypadło temu or-
ganizowanemu przez Centrum Sportowo-
-Widowiskowe w Kozach. W następstwie 
dużej liczby uzyskanych głosów Bieg na 

Hrobaczą Łąkę uhonorowany został Cer-
tyfikatem Brązowej Kozicy. Dodatkowo, 
w klasyfikacji generalnej uwzględniającej 
łącznie 400 zawodów biegowych, koziań-
ski zdobył wysoką 20. lokatę.
Wiadomo już tymczasem, że 18. edycja 
rywalizacji przeprowadzona zostanie w so-
botę, 6 czerwca 2020 roku. Oprócz biegu 
głównego odbędzie się również II Rajd 
Nordic Walking na Hrobaczą Łąkę. Zapisy 
ruszą niebawem, a szczegółowe informa-
cje dostępne będą na stronie internetowej 
www.bnhl.pl. 

(M)

W niedzielę, 1 grudnia, zapadły decydu-
jące rozstrzygnięcia w tegorocznych zma-
ganiach Grand Prix „Złota Koza 2019” 
w tenisie stołowym, składających się 
z pięciu turniejów. Do ostatnich zawodów 
w hali Centrum Sportowo-Widowiskowe-

go w Kozach przystąpiło 55 uczestników, 
którzy rywalizowali w poszczególnych gru-
pach wiekowych. W kategorii amatorów 
poniżej 18 roku życia zwyciężył Oliwier 
Turek, w gronie pingpongistów do lat 39 
triumfował Michał Mrowca, wśród wete-

ranów na najwyższym stopniu podium 
uplasowali się: Janusz Ihas (40-59 lat) 
i Henryk Pietrzak (+60 lat), a w poje-
dynkach seniorów open równych sobie 
nie miał Sebastian Szostok. Grudniowe 
zmagania przy stołach pozwoliły na zsu-
mowanie wszystkich punktów zgroma-
dzonych w roku kalendarzowym 2019, 
a tym samym wyłonienie najlepszych 
w całym cyklu Grand Prix. Zostali nimi:
- Oliwier Turek (12 lat i młodsi)
- Radosław Pakuła (13-18 lat)
- Janusz Ihas (seniorzy open)
- Paweł Suchodolski (seniorzy do lat 39)
- Janusz Ihas (weterani 40-59 lat)
- Henryk Pietrzak (weterani +60 lat )

(red)

Przedstawiciele sportów siłowych reprezentujący gminę Kozy kontynu-
ują znakomite występy okraszone medalowymi zdobyczami.
Końcem listopada w Pabianicach odbyły się Mistrzostwa Europy fede-
racji WPA. Udział w rywalizacji wzięło 450 zawodników z 12 państw 
Starego Kontynentu. W gronie tym swą obecność zaznaczyła grupa 
z Kóz, przywożąc z czempionatu medale najbardziej wartościowego 
koloru.
Magdalena Szpila zwyciężyła nie tylko w swojej kategorii do 48 kilo-
gramów, ale i w gronie open. Dorota Trojanowska wygrała zmagania 
trójboistek do 75 kg, jednocześnie zajęła 2. miejsce ogółem. Podobne 
wyniki odnotowała startująca w kat. 67,5 kg Beata Kowalska. A skoro 
o sukcesach w sportach siłowych mowa, to nie mogło zabraknąć także 
świetnego wyniku Wiesława Wróbla, który w rywalizacji masters był 
bezkonkurencyjny.
Kozianie z powodzeniem wystartowali także w Siedlcach podczas Pu-
charu Świata federacji XPC. Na najwyższym stopniu podium stanęła 
Magdalena Szpila (kat. do 48 kg, 16-17 lat), w przysiadzie i tzw. mar-
twym ciągu triumfował Wiesław Wróbel, zaś 1. oraz 3. miejsce przypa-
dły Grzegorzowi Drewnianemu odpowiednio w konkurencjach przy-
siadu i wyciskania sztangi leżąc.       (R)

Grand Prix na finiszu

Medali ciąg dalszy

foto: arch. Organizatora

foto: arch. CSW Kozy

foto: arch. Stowarzyszenie Benchpress Kozy
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Przytoczony powyżej fragment obszer-
nego poematu koziańskiego poety Win-
centego Byrskiego (1870-1939) pokazuje 
obraz wieczerzy wigilijnej z okresu lat 80. 
XIX wieku w Kozach. Dziś próżno szukać 
innych źródeł, relacji, obrazów przedsta-
wiających przebieg wigilii w koziańskiej 
chałupie końcem XIX wieku. Mimo lako-
niczności opisu, skupieniu się autora na od-
daniu atmosfery rodzinnego święta, można 
jednak wydobyć z tego utworu kilka ele-
mentów charakterystycznych dla koziań-
skiej wigilii sprzed stu pięćdziesięciu laty.
Wincenty Byrski rozpoczyna od opisu 
stołu, przy którym spożywano wspólny, 
uroczysty posiłek. Musiał być on nakryty 
białym obrusem. Na stole oprócz świecy, 
miodu i opłatków znajdowała się kukiełka. 
Ten element w koziańskiej bożonarodze-
niowej tradycji jest obecny do dziś, a mowa 
tu o chałce, czyli pszennej bułce plecionej 
w kształcie warkocza.
Z lokalnych źródeł historycznych niewiele 

dowiadujemy się o spożywanych ówcze-
śnie wigilijnych potrawach, ale znając tam-
te realia ekonomiczne, zapewne były one 
skromne. Produktami tradycyjnych dań 
były: mak, fasola i groch, kiszona kapusta, 
chleb, orzechy, miód, piecki, czyli suszo-
ne w dymie śliwki i inne owoce oraz ryby. 
Królujący dziś na wigilijnych stołach karp, 
w końcu XIX wieku w Kozach pojawiał się 
na stole we dworze oraz w domach bogat-
szych mieszkańców wsi. Ryba ta uchodziła 
wtedy za danie wykwintne i dostarczana 
była z okolicznych stawów. W chłopskich 
chałupach na wigilii gościł przeważnie 
śledź.
Fragment poematu Byrskiego przywołuje 
również zapomniany zwyczaj lepienia tzw. 
światów z opłatków po zakończeniu wie-
czerzy wigilijnej. „Świat”, czyli przestrzenny 
kształt przypominający kulę ziemską wyko-
nywany był z krążków wyciętych z opłatka 
i zlepionych śliną. „Świat” wieszano często 
na choince, jednak nasze dzisiejsze wyobra-

żenie o bożonarodzeniowym drzewku jest 
zupełnie odmienne od realiów tej ozdoby 
końcem XIX wieku. W ciasnych izbach 
chłopskich, także w Kozach, u powały, czyli 
na jednej z belek stropowych pod sufitem 
wieszano przystrojoną jodłową bądź świer-
kową gałązkę lub ścięty czubek drzewka 
szpicem w dół. Na niej wieszano proste 
ozdoby z papieru, orzechów, jabłek oraz 
wspomniane wcześniej światy.
Mimo że od czasów dzieciństwa poety 
Byrskiego minęło półtora wieku, wigilia 
dalej funkcjonuje w naszej kulturze, jako je-
den z ważniejszych dni w roku, kiedy przy 
jednym stole zasiadamy pojednani, spory 
i waśnie zostawiając na boku. Niech tak 
pozostanie.

(Bartłomiej Jurzak)

Fragment poematu Wincentego Byrskiego pochodzi 

z obszernego zbioru jego twórczości opublikowane-

go w: „Z dziejów parafii świętych Szymona i Judy 

w Kozach”, red. T. Borutka, Kraków 1998.

Uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 oglądając w bibliotece teatrzyk kamishi-
bai wysłuchali legendy o powstaniu nasze-
go państwa. Był również czas na rozmowę 
o symbolach narodowych oraz rozwiązywa-
nie zagadek. Dzieci dowiedziały się, dlaczego 
w godle Polski jest orzeł oraz skąd się wzięła 
nazwa pierwszej stolicy. Zobaczyły pierwszy 
sztandar swojej szkoły, który znajduje się 
w zbiorach Izby Historycznej, a także zabyt-
kowy sztandar koziańskich weteranów sprzed 
drugiej wojny światowej. Na zakończenie wy-
konały ilustracje z orłem przelatującym nad 
miejscami, które są dla nich ważne.             (gbp)

Wilja
Święta! Wilja! już obrus na stole,
Na obrusie kukiełka bez skazy,
Miód, opłatki i świeca... w zespole
My wokoło, wokoło obrazy.
Ojciec świecę nabożnie zapala,
Wilję krzyża rozpoczyna znakiem;
Uczuć rzewnych przelewa się fala...
Niech Bóg szczęściem dom darzy wszelakiem.
Spożywamy odświętne potrawy,
Czczo wśród nas jest i wielkie wzruszenie...
O, niech będzie z nas każdy tak prawy,
Jak dziś, cześć swą niech każdy ma w cenie!
Potem ojciec świat lepi z opłatka
I wiesza u białej powały;
I wychodzi, wychodzi i matka,
Wróżb dociekać w gwiazd dali wspaniałej.
    (Wincenty Byrski)

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie

foto: arch. GBP

Światy z opłatków

Rekonstrukcja dziewiętna-
stowiecznej koziańskiej cho-
inki w Izbie Historycznej.
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Poziomo:
4/ siostry Zofia i Michalina, byłe właścicielki schroniska na Hrobaczej Łące
7/ niechęć do pracy 
8/ brygadzista murarski gwarowo
9/ imieniem ks. Karola Kochaja w Kozach
10/ imię byłego wójta Kóz
11/ między prezbiterem a kruchtą
15/ próżnowanie
17/ Jerzy, prowadził zakład fotograficzny w Kozach
18/ ryba na wigilijnym stole 
19/ duża impreza handlowa
20/ szopka Bożonarodzeniowa w gwarze koziańskiej 
21/ świadczenie dla inwalidy 

Pionowo:
1/ rzeczy konkretne
2/ sukienka
3/ niewiara 
4/ plaga, ..... boży
5/ nożyk do golenia
6/ ozdobna butelka na trunki 
11/ wprowadza coś nowego 
12/ uczestnik minionej wojny 
13/ szałas pasterski w górach
14/ orszak, świta
15/ słodki napój alkoholowy 
16/ Adolf, kozianin, instruktor lotniczy, zginął tragicznie w 1977 roku 

1 2 3 4 5 6 7 8

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie

 (Stanisław Laszczak)
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Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub 
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 31 grudnia br. podając swoje dane osobowe (imię, 
nazwisko, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.
Wysyłając rozwiązanie krzyżówki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobo-
wych. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, 
ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy, tel. + 48 33 817-41-09, e-mail: dyrektor@gbpkozy.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Małgorzata Wróbel, nr telefonu: + 48 33 817-42-91,
e-mail: iod@gzosip.kozy.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania Państwa
danych osobowych jest dostępna w siedzibie administratora i na stronie www.gbpkozy.pl

Od zarania dziejów, każda społeczność 
próbowała skutecznie pozbywać się 
swoich nieczystości. Niektórym uda-
wało się to lepiej, innym znacznie go-
rzej. Nasi prymitywni przodkowie wy-
znaczali miejsca oddalone od swoich 
ognisk i chat. Babliończycy i Rzymianie 
już w VII w. p.n.e. budowali pierwsze 
systemy kanalizacyjne. Słynna Cloaca 
Maxima w Rzymie funkcjonuje do dziś. 
W Polsce podobne urządzenia pojawi-
ły się w XIV i XV wieku na terenie naj-
większych aglomeracji jak Kraków, Kazi-
mierz Nad Wisłą, Lublin, Warszawa, czy 
Lwów. Późniejsza rewolucja przemysło-
wa połączona z gwałtownym przyrostem 
ludzkiej populacji spowodowała, że ów-
czesne rozwiązania sprowadzające się do 
kierowania ścieków w grunt lub glebę 
bezpośrednio odbijały się na zdrowiu 
mieszkańców zdegradowanego terenu. 
Na szczęście, współczesna gospodarka 
kanalizacyjno-ściekowa podlega już ry-
gorystycznym normom i ścisłemu nad-
zorowi.
Tymczasem... W XXI wieku, erze in-
formacji przesyłanej światłowodami, 
pod sztucznymi satelitami krążącymi 
na orbicie Ziemi, w środkowej części 
Europy, ponoć ucywilizowanej i rozwi-

niętej, nadal można zastać sytuacje zo-
brazowane poniższym zdjęciem. Nie są 
one rzadkością. Przygodny spacerowicz 
penetrujący urocze zakątki 
swojej wsi może natknąć się 
na przykłady wynalazczości 
zawstydzającej inżynierów 
epoki starożytności, a przy-
prawiającej o palpitację ser-
ca ekologicznych aktywi-
stów. Wymyślne, autorskie 
konstrukcje powstały dzięki 
pomysłom rezolutnych go-
spodarzy, korzystających je-
dynie z naturalnej grawitacji, 
zawartości pobliskiego skle-
pu z produktami PVC oraz 
siły mięśni napędzających 
naprzemiennie łopatę z kilo-
fem. Sprytne, utajnione od-
pływy, w zamyśle swoich 
twórców, pełnią podwójną 
rolę. Nie tylko odprowadza-
ją pachnący problem właści-
cieli poza granicę ich działki, 
lecz przyczyniają się również 
do wymiernych, doraźnych oszczęd-
ności. Oportunistycznie można nawet 
określić takie rozwiązanie przyjaźnie 
brzmiącym przedrostkiem eko lub eco. 

Przecież, tak naprawdę, to właśnie ozna-
cza tanio i naturalnie! Chytra metoda, bo 
któż inny przyjmie za darmo nasze ście-

ki i odpady, wypełnione jak najbardziej 
współczesnymi chemikaliami, bez ani 
jednego słowa protestu?  

(S.H.)

Wiejskie aromaty

foto: arch. 
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Doskonała pamięć
Jak działa pamięć? Co zrobić, żeby popra-
wić jej działanie? Odpowiedzi na te pyta-
nia poznali uczniowie klas: 8a i 6a Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kozach, którzy wzięli 
udział w zajęciach doskonalących umiejęt-
ność uczenia się. Po teorii przyszedł czas na 
ćwiczenia, których wykonywanie pomogło 
im przekonać się, że stosowanie prostych 
mnemotechnik nie tylko poprawia pamięć 
i koncentrację, ale pozwala uczyć się szyb-
ko i skutecznie.   (gbp)

Kolędowanie 
czas zacząć

Będzie sporo okazji do wspólnego kolędo-
wania, bowiem nadchodzące święta roz-
poczynają te tradycje. Pragniemy zaprosić 
Państwa na przygotowane wydarzenia ar-
tystyczne wpisujące się w ten zwyczaj.
Już grudniowe – Koncerty Niezależnego 
Zespołu Miłośników Muzyki Brasownik 
(22 grudnia br., g. 18.00, Pałac Czeczów) 
oraz jubileuszowy Chóru Domu Kultury 
w Kozach (28 grudnia br. g. 18.00), będą 
ściśle związane z okresem kolędowania. 
Wyłącznie repertuar kolędowy będą zawie-
rały natomiast dwa kolejne. Pierwsze z nich 
to „Spotkanie z Kolędą”, które jest elemen-
tem Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Wystą-
pią zespoły chóralne zrzeszone w bielskim 
oddziale Polskiego Związku Chórów i Or-
kiestr (w tym chór z Kóz – 5 stycznia 2020 
r., godz. 16.00, kościół pw. św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza. Drugie to Ko-
ziański Wieczór Kolędowy, odbywający się 
po raz dziewiąty –15 stycznia, godz. 18.00, 
Dom Kultury. Z pewnością będzie cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem, bo kto 
bywał na poprzednich edycjach wie, że jest 
to niezwykły koncert ZPiT Kozianie oraz 
Chóru Domu Kultury w Kozach w świą-
tecznej, rodzinnej i swojskiej atmosferze 
z niespodziankami – nie tylko muzyczny-
mi. Więcej bieżących i szczegółowych in-
formacji dotyczących wydarzeń, spotkań 
organizowanych w Domu Kultury na stro-
nie internetowej www.domkultury.kozy.pl 
lub www.facebook.com/domkulturykozy/ 

(zachęcamy do polubienia profilu FB, by wyświetlać 

wszystkie informacje na bieżąco).    (dk)

Muzyczne świętowanie z okazji rozpoczęcia Nowego Roku wraz z Młodzieżową Orkie-
strą Dętą w Kozach w ramach Koncertu Noworocznego to już stały punkt pierwszych 
styczniowych wydarzeń w naszej miejscowości. – Zgodnie z naszą tradycją pragniemy 
kontynuować świąteczny zwyczaj i zaprosić do wspólnego kolędowania. Chcemy także 
zapewnić Państwu świetną zabawę przedstawiając najpopularniejsze hity muzyki roz-
rywkowej. Ten coroczny koncert będzie upamiętnieniem wieloletniej pracy i oddania 
naszego kapelmistrza śp. Stanisława Wróbla. Dlatego też zapraszamy Państwa do wzięcia 
licznego udziału w tym wyjątkowym koncercie – przekonują przedstawiciele MOD.
Po raz pierwszy z batutą w dłoni stanie Agnieszka Hałat debiutująca w tej roli, w trakcie 
gali koncertowej będziemy także świadkami nadania tytułu Honorowego Obywatela 
Gminy Kozy. Wydarzenie zaplanowano na sobotę, 4 stycznia 2020 roku (godz. 19.00), 
w sali widowiskowej Domu Kultury.                        (dk)

Niezależny Zespół Miłośników Muzyki, czyli od niedawna zespół Brasownik zaprasza na przedświąteczne, muzyczne spotkanie. To 
grupa pasjonatów gry na instrumentach spotykających się co tydzień, by wspólnie muzykować. Repertuar bazuje na czesko-słowackich 
polkach, ale nie brakuje również marszów czy popularnych utworów rozrywkowych. Brasownik wzbogaca swoją grą przeróżne imprezy 
okolicznościowe. W niedzielę, 22 grudnia br., zespół zaprasza na koncert przedświąteczny w Pałacu Czeczów. Poza dźwiękami wydo-
bywanymi przez instrumenty dęte, usłyszeć będzie można także piękne wokale. Spis utworów wykonywanych przez muzyków wciąż 
się poszerza, dlatego warto wziąć udział w tegorocznym wydarzeniu i dać się zaskoczyć. Ilość miejsc ograniczona. Możliwe rezerwacje 
telefoniczne (szczegóły na plakatach oraz na stronie internetowej Domu Kultury).          (nzmm brasownik/red)

Czerwony Kapturek, Bolek i Lolek, Reksio, Kopciuszek, Kubuś Puchatek, Franklin i wielu innych bohaterów z bajek i baśni 
w listopadzie obchodziło swoje święto. To z ich pomocą, każde dziecko poznaje świat, uczy się rozpoznawać dobro i zło, może 
oswajać się z lękami i je pokonywać. Zerówkowicze z grupy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 1 na spotkaniu z cyklu „W zacza-
rowanej krainie książek” przypominali sobie bajkowych bohaterów. Była wspólna zabawa, śpiew, zagadki, powstały też maski 
różnych postaci z bajek.                         (gbp)

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Przedświąteczne granie

Orkiestra noworocznie
foto: arch. GBP

foto: Sabina Piskorek-Oczko
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20 grudnia - 31 stycznia 2020 r.
Data Godzina Wydarzenie Miejsce Dodatkowe informacje

17.12 16.00-20.00 Mecze piłki nożnej w ramach Halowej Ligi 
Skrzatów hala CSW Szczegóły: www.hls.ligspace.pl oraz www.facebook.

com/halowaligaskrzatow

17.12
  7.01

15.00-17.00
15.00-17.00

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

Gminne Przedszkole 
Publiczne w Kozach/organi-
zator CSW

Lista zamknięta. Zapisy zakończone

21.12 od 15.00 Finał Grand Prix Kóz w minisiatkówce dziewcząt 
o Puchar Dyrektora CSW hala CSW

22.12 9.00-16.00 Turniej piłki nożnej – 
XI Memoriał im. Grzegorza Szypuły hala CSW

22.12 16.00 Konkurs szopek bożonarodzeniowych (ogłoszenie 
wyników) Pałac Czeczów Rozstrzygnięcie konkursu. Wystawa szopek. 

Wstęp wolny

22.12 18.00 Koncert Przedświąteczny Pałac Czeczów Koncert Niezależnego Zespołu Miłośników Muzyki 
BRASOWNIK.  Wstęp wolny.

28.12 18.00 Koncert świąteczny Chóru Dom Kultury w Kozach
Chór Domu Kultury wznawia swoją publiczną działalność 
i zaprasza na koncert kolędowo-świąteczny. 
Wstęp wolny.

31.12 20.00 Sylwester z Salsą
Zabawa sylwestrowa w rytmie salsy. Organizacja 
i bilety Salsa Bielsko – Szkoła tańca 
e-mail: kontakt@salsa.bielsko.pl

31.12 23.50 Powitanie Nowego Roku Park dworski przy Pałacu 
Czeczów

Wspólne powitanie Nowego Roku w przestrzeni 
parku. Organizatorzy proszą o niewnoszenie i nieod-
palanie na terenie parku fajerwerków.

2.01,   9.01
16.01, 23.01 16.00-17.00 Magia kolorów biblioteka – pracownia pla-

styczna w Pałacu Czeczów
Kółko plastyczne dla dzieci.

4.01 19.00 Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Dom Kultury w Kozach Uroczyste powitanie Nowego Roku przez Młodzieżo-

wą Orkiestrę Dętą. Wstęp wolny.

5.01 16.00 Spotkanie z Kolędą
Festiwal Kolęd i Pastorałek

Kościół pw. św. Ap. 
Szymona i Judy Tadeusza 
w Kozach

Koncert festiwalu Kolęd i Pastorałek. Wystąpią Chóry 
zrzeszone w ZChiO, a wśród nich zespoły koziań-
skie. Wstęp wolny.

7.01, 21.01 15.00-18.00 Dzierganie wśród książek czytelnia biblioteki Integracyjne warsztaty robótek ręcznych.

7.01 16.30 II Spotkanie Integracyjne UTW Pałac Czeczów w Kozach Spotkanie podsumowujące semestr zimowy. 
Sesja na wesoło.

9.01, 24.01 15.30-17.00 Nosce te ipsum czytelnia biblioteki Kurs jęz. łacińskiego.

13-15.01 9.00-14.00 Ferie z Domem Kultury 1 Dom Kultury
Zajęcia dla dzieci (7-12 lat) o tematyce teatru lalko-
wego. W programie wyjazd do Banialuki. 
Wpisowe 100 zł.

13-17.01 Zajęcia dopo-
łudniowe Ferie rekreacyjno-sportowe Dom Kultury

Studio Tańca RootArt zaprasza dzieci do wspólnego 
spędzenia czasu w ferie. 
Zapisy i kontakt: 516 573 479

15.01 18.00 IX Koziański wieczór kolędowy Dom Kultury Wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE oraz 
Chór Domu Kultury w Kozach.

18-19.01 informacja na 
plakatach Wystawa modelarstwa kolejowego Centrum Sportowo-Wido-

wiskowe

Beskidzka Grupa Modelarska wraz ze współorgani-
zatorami CSW i DKK zaprasza na wystawę modeli 
kolejowych w formie ruchomej makiety. Wstęp wolny.

20-24.01 9.00-11.30
Ferie z tańcem 
Beskidzka zima baletowa Dom Kultury

Studio Choreografii i Teatru Tańca MOVEMENT 
zaprasza dzieci i młodzież. 
Informacje i zapisy: 507 226 384

20-22.01 9.00-14.00 Ferie z Domem Kultury 2 Dom Kultury
Zajęcia dla dzieci (7-12 lat) o tematyce teatru lalko-
wego. W programie wyjazd do Banialuki. 
Wpisowe 100 zł.

31.01 18.00 Osobowość Roku Pałac Czeczów w Kozach Gala wręczenia wyróżnienia tytułu „Osobowość roku”.

każdy 
czwartek 20.00 Spotkania otwarte grupy Anonimowych Alkoho-

lików
Budynek LKS (wejście od 
małego boiska)

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

Zajęcia indy-
widualne Wg potrzeb Multimedialny senior biblioteka Indywidualny kurs obsługi smartfona i komputera.

Wg harmono-
gramu Tajemnice biblioteki czytelnia biblioteki Dla klas 1-5 szkół podst.

Wg harmono-
gramu W zaczarowanej krainie książek czytelnia biblioteki Dla klas 0-3 szkół podst.

Wg harmono-
gramu Wycieczka w przeszłość Izba Historyczna Dla grup przedszkolnych i klas 0-3 szkół podst.

Wg harmono-
gramu Moje zasoby moją szansą czytelnia biblioteki Dla klas 6-8 szkół podst. i liceum

Wg harmono-
gramu Soczewka historii Izba Historyczna Dla klas 4-8 szkół podst. i liceum

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.
Druk: drukarnia Propak, Partyzantów 52, 32-650 Kęty.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie również prawo do skrótów i redagowania tekstów.
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Czarowanie 
w Żylinie

W sobotni wieczór, 16 listopada, „Kx” 
oczarował, i to dosłownie publiczność 
w Teatrze Lalek, w Żylinie. Pod tym 
pseudonimem kryje się utalentowany 
iluzjonista – Kuba Witkowski. Występ 
w Żylinie to kontynuacja wieloletniej 
współpracy kulturalnej z miejscowym 
Teatrem Lalek nawiązującej do projek-
tu „Tworzenie przestrzeni dla kultury 
i sztuki bez granic – modernizacja Te-
atru w Žilinie oraz Pałacu w Kozach”. 
                   (dk)

Jeże są często bohaterami wie-
lu bajek, wierszy i opowiadań 
dla najmłodszych czytelników, 
którzy z zapartym tchem śledzą 
przygody tych tajemniczych 
istot. Późną jesienią te kłujące 
ssaki zasypiają zwinięte w kłębek 
w swoich legowiskach, zbudo-
wanych z traw, gałęzi oraz liści. 
Zwierzęta są objęte w Polsce 
ochroną. Zajączki i muchomor-
ki z Gminnego Przedszkola 
Publicznego zastanawiały się 
w bibliotece między innymi nad tym, czy jeże zawsze miały kolce? W odpowiedzi na to 
pytanie pomogło im wysłuchanie bajki pt.: „Skąd się wzięły kolce jeża?”. Dzieci wykonały 
kolorowe portrety sympatycznego bohatera zajęć.                    (gbp)

W bibliotecznej zabawie z kolorami pierw-
szoplanową rolę odegrała nitka. To wła-
śnie zanurzona w farbie nitka zostawiła 
na kartkach fantazyjne wzory, a zadaniem 
młodych artystek było dostrzeżenie w nich 
konkretnych kształtów – kwiatów, zwierząt 
i fragmentów pejzażu. Dziewczynki wyka-
zały się w tym ćwiczeniu nie lada pomy-
słowością, a za sprawą kredek jak zwykle 
wyczarowały piękne prace.   (gbp)

Działania projektu Magiel kultury do-
biegły końca. 22 listopada w Pałacu Cze-
czów spotkali się inicjatorzy – autorzy 
przedsięwzięć kulturalnych realizowa-
nych przy współudziale Domu Kultury 
w Kozach na przestrzeni ostatnich mie-
sięcy, a współfinansowanych ze środków 
Narodowego Centrum Kultury. Spotka-
nie prowadził animator, dyrektor Cho-
rzowskiego Centrum Kultury Tomasz 
Ignalski, wyznaczony przez NCK do 
współdziałania z realizatorami. 
Dokonano oceny przeprowadzonych dzia-

łań kulturalnych skupiając się na sposobie 
ich przeprowadzenia i możliwości konty-
nuowania formy pracy opartej na inicjaty-
wie lokalnych liderów i twórców. Wnioski 
ze spotkania zostaną przekazane do NCK, 
ale i tu w Kozach zostaną wykorzystane 
w tworzeniu podstaw do współpracy osób 
realizujących swoje projekty kulturalne 
przy współpracy z Domem Kultury lub in-
nych instytucji kultury. Ogólny wniosek ze 
spotkania? Warto się angażować w tworze-
nie i realizowanie przedsięwzięć kultural-
nych.        (dk)

Wielobarwne 
abstrakcje

Podczas bibliotecznych warsztatów ma-
larskich uczestniczki kółka plastycznego 
pokusiły się o twórcze eksperymenty. 
Tworzyły prace, które przeobrażały się 
w kolorowe abstrakcyjne kompozycje. 
Tym razem nieważny był temat, ale 
to, czy wielobarwne plamy farby mogą 
stworzyć ze sobą ciekawe połączenia ko-
lorystyczne. I okazało się, że dziewczyn-
ki w ogóle nie miały problemów z tym 
zadaniem. Co więcej, po raz pierwszy 
w życiu świadomie stworzyły pracę abs-
trakcyjną, a dodatkową zaletą takiego 
ćwiczenia była dobra zabawa.                (gbp)

Jeże

Magia kolorów

Warto się angażować

foto: arch. GBP

foto: arch. GBP

foto: arch. DK

foto: arch. DK
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W listopadzie rozstrzygnięto jubileuszo-
wą, 10. edycję konkursu fotograficznego 
– „Kozy, kozianie – zapis subiektywny”. 
Wzięło w niej udział 10 autorów, a jurorzy 
oceniali 24 przygotowane prace.
Oceny przesłanych prac dokonało 10-oso-
bowe jury – dwóch zawodowych fotogra-
fików: Ewelina Bernat, Maciej Malec oraz 
członkowie jednego z organizatorów – Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Gminy Kozy (Piotr Kubiczek, Czesław 

Banet, Kazimierz Matuszek, Andrzej Jaku-
biec, Miłosz Zelek, Jacek Kaliński, Krzysz-
tof Mleczko, Mirosław Kaczor). Pierwsze 
miejsce przypadło Mirosławowi Frączko-
wi – „Drzewa umierają w ciszy”, zaś wyróż-
nienia otrzymały jeszcze trzy inne zdjęcia. 
Praca Patrycji Martyniak – „Jeśli człowiek 
kocha to, co robi, żaden dzień w jego pracy 
nie będzie harówką”, Teresy Pudełko – bez 
tytułu oznaczona numerem 12 oraz Miro-
sława Frączka – „Memento Mori”.

Za pośrednictwem sieci swoją pracę wybie-
rali internauci. Najwięcej głosów otrzyma-
ła fotografia zatytułowana „Jeśli człowiek 
kocha, to co robi, żaden dzień w jego pra-
cy nie będzie harówką”. Ogłoszenie wyni-
ków i rozdanie nagród laureatom odbyło 
się 11 listopada w galerii Domu Kultury.  
Fundatorami nagród byli: Urząd Gminy 
w Kozach, Dom Kultury (współorganiza-
tor), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Gminy Kozy.                (red/mk)

Koziańskie panie są bardzo aktywne – taki 
ogólny wniosek wysnuć można na pod-
stawie aktywności podejmowanych przez 
Stowarzyszenie Kozianki. W drugiej poło-
wie listopada w Domu Kultury Stowarzy-
szenie zorganizowało kolejną z inicjatyw 
– Popierniczone Warsztaty. I w żadnym 
przypadku gra słowna nie odnosi się do 
negatywnych skojarzeń. To po prostu 
zajęcia związane z ozdabianiem piernicz-

ków. Rodzinne warsztaty zorganizowane 
przy wsparciu profesjonalistki cieszyły się 
sporym zainteresowaniem mieszkańców. 
– Spotkanie w pełni spełniło swoją inte-
gracyjną rolę spędzenia czasu razem, bez 
pośpiechu i codziennych zmartwień. Nie-
którzy z uczestników zabrali swoje piękne 
dzieła do domu, gdzie oczekują na święta, 
a część postanowiła skosztować od razu. 
Jedno jest pewne, wszyscy byli zadowoleni 

– uśmiechają się przedstawiciel-
ki SK. Od stycznia warsztaty kre-
atywne, kulinarne i ekologiczne 
dla kobiet oraz dzieci zagoszczą 
na stałe w ofercie zajęć organi-
zowanych przez Stowarzyszenie 
Kozianki. Spotkania planowane 
są w środowe popołudnia, raz 
w miesiącu w Domu Kultury. 
Szczegóły dostępne będą na 
profilu facebookowym Stowa-
rzyszenia. – Zachęcamy do śle-
dzenia naszego profilu i już teraz 
zapraszamy – z entuzjazmem 
przekonują organizatorki Po-
pierniczonych Warsztatów.  (red)

Omne princi-
pium difficile est

Podążając za starożytną łacińską sen-
tencją mówiącą, że „każdy początek jest 
trudny” grupa kilku osób rozpoczęła 
swoją przygodę z łaciną. Mimo iż łacinę 
stosuje się dziś w ograniczonym zakre-
sie, spełnia ona wszelkie kryteria języka 
nowożytnego. Znajomość łaciny ułatwia 
m.in. poznawanie historii europejskiego 
dziedzictwa kulturowego, warto też pa-
miętać, że język ten nadal pozostaje języ-
kiem urzędowym Państwa Watykańskie-
go. Toteż pasjonaci, którzy chcą nauczyć 
się łaciny zaczęli od poznania gramatyki. 
Wymowa i akcent, rzeczowniki i przy-
miotniki deklinacji I, czasownik posiłko-
wy esse, czas teraźniejszy czasowników 
łacińskich, solidna porcja ćwiczeń, to 
wyzwania, którym należy sprostać. Żeby 
posługiwać się obcym językiem niezbęd-
ne jest stałe utrwalanie wiedzy, bo jak po-
wiadali starożytni Rzymianie: „Repetito 
est mater studiorum”, powtarzanie jest 
matką uczących się. Toteż przed przy-
szłymi łacinnikami niełatwy okres.    (gbp)

Zdjęcia po raz dziesiąty

Popierniczone Warsztaty 
„Drzewa umierają w ciszy” foto: Mirosław Frączek

„Jeśli człowiek kocha to, co robi, 
żaden dzień w jego pracy nie będzie harówką” foto: Patrycja Martyniak

foto: arch. SK



W tegorocznej edycji konkursu na kartkę 
świąteczną promującą naszą gminę wygra-
ła praca Oliwki Kawulok z klasy 2a Szkoły 
Podstawowej nr 2, która została rozesła-
na wraz z życzeniami świątecznymi przez 
Urząd Gminy z podaniem imienia i nazwi-
ska autorki, wykorzystana także przez naszą 
redakcję, jako okładka niniejszego wydania. 
Kartki, które złożono w konkursie miały 
formę: rysunków, malowideł, wyklejanek, 
wydzieranek, grafik komputerowych oraz 
kompilacji różnych technik plastycznych. 
Najczęściej pojawiały się na nich: herb, 
pałac Czeczów, kózki w rozmaitych wcie-
leniach, platan, góry i krzyż na Hrobaczej 
Łące, również budynki – dworca PKP, 
owczarni, miejscowych instytucji kultury, 
a nawet zespół Kozianie.
Jury oceniało 106 prac, z których wybrało 
10 najciekawszych i one trafiły do inter-
netowego głosowania na facebooku Sto-
warzyszenia Kozianki. Były to prace: Olka 
Pietrzyka z kl. VIII d SP1 – rysunek kredką 
(za pomysł + wykonanie), Emilii Dybał 
z kl. Ib – SP1 – wydzieranka + wycinanka 
(za pomysł + wykonanie), Wiktorii Stolar-
czyk z kl. 5a SP2 – grafika komputerowa 
(za pomysł), Macieja Moskala z kl. 3b SP1 
– grafika komputerowa (za wykonanie), 
Nikodema Oślaka z kl. 5c SP1 – rysunek 
kredką i flamastrem (za pomysł i wyko-
nanie), Pauliny Handzlik z kl. 6a SP2 – 

technika malarska (za wykonanie), Zofii 
Świerkot z kl. 1a SP1 – kredka i farba – (za 
wykonanie), Konrada Bednarczyka z kl. 3a 
SP2 – kredka (za pomysł + wykonanie), 
Franka Komędery z kl. 4a SP1 – ołówek 
i naklejki (za wykonanie), Amelii Targosz 
z kl. 6a SP1 – wydruk + naklejki – (za po-
mysł).
W konkursie przyznano wyróżnienia 
specjalne za pomysł i wykonanie, otrzy-
mały je prace: Karola Pudełki z kl. 5 NSP 
– wyróżnienie dyrektora Domu Kultury, 
Amelki Magiera z kl. 5 NSP – wyróżnienie 
wójta gminy Kozy, Olka Pietrzyka z kl 8 
SP1 – wyróżnienie prezesa Stowarzysze-
nia KOZIANKI.
Nagrody dodatkowe otrzymali: Zofia 
Świerkot z kl. 1a SP1 za najlepszą pracę 
w kategorii klas I-III, Paulina Handzlik z kl. 
6a SP2 za najlepszą pracę w kategorii klas 
IV-VIII.
Internauci w wyniku głosowania za najlep-
szą uznali pracę Pauliny Handzlik z kl. 6a 
SP2, nagrodzoną również przez jury w ka-
tegorii klas IV-VIII.
Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone 
10 grudnia przed sesją Rady Gminy Kozy, 
a wszystkie prace zobaczyć można przez 
cały grudzień na monitorze zawieszonym 
w korytarzu Urzędu Gminy w Kozach 
(parter). Gratulujemy zwycięzcom i dzię-
kujemy za liczny udział w konkursie. 

Organizatorem konkursu adresowane-
go do uczniów trzech miejscowych szkół 
podstawowych był wójt gminy Kozy oraz 
Stowarzyszenie Kozianki. Nagrody dla 
uczestników ufundowali: Gmina Kozy, 
Meli, EkaMedica, Biurpol, APK Meble, 
EKOBUD, Kreatywny Zakątek Sylwii, 
Meble Ogrodowe Oczko, Sklep elektrycz-
ny na Dworcowej, Adriana Ślósarczyk

(ug)

Doroczna Nagroda im. ks. Józefa Londzina wręczona została po 
raz 21., a wśród nominowanych był Adam Hałat. Koziański po-
dróżnik i autor książek opisujących m.in. wojenne losy koziań-
skich bohaterów. Lokalny patriota, odkrywający i pogłębiający 
historię Kóz, z którym wywiad publikowaliśmy w lutowym, te-
gorocznym wydaniu Koziańskich Wiadomości.

Podczas uroczystej gali w Bielskim Centrum Kultury nomino-
wany przez gminę Kozy Adam Hałat odebrał gratulacje za no-
minację, laureatem został Bronisław Chrobak z Pisarzowic. (red) 

Udział w 8. edycji ogólnopolskiego programu „Top Model” oka-
zał się ogromnym sukcesem naszego 20-letniego mieszkańca – 
Dawida Woskaniana. W wielkim finale 25 listopada br. kozianin 
został zwycięzcą znanego telewizyjnego show. – Mogę dawać 
innym przykład do tego, by mimo przeszkód starali się realizo-
wać marzenia i pasje – mówił jeszcze przed ogłoszeniem wyni-
ków, w listopadowym wywiadzie dla Koziańskich Wiadomości.  
Bez wątpienia ten sukces będzie inspiracją dla wielu osób, wszak 
zmagania Dawida w ostatnich tygodniach z uwagą śledzili nie 
tylko mieszkańcy Kóz, ale całego kraju.          (red)
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