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Po przymusowej przerwie wznowione zostały zajęcia sekcji te-
nisa stołowego LKS Orzeł. – Należy mieć ze sobą własną rakiet-
kę i... dobry humor – to słowa, którymi koziański klub zaprasza 
dzieci i młodzież w każdym wieku do sprawdzenia swoich sił 
w tenisie stołowym. Dyscyplina to ciesząca się w Kozach od lat 
sporą popularnością, toteż bardzo pozytywnie odebrane zosta-
ło wznowienie zorganizowanych zajęć. Te przeprowadzane są 
w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego, a trenerską pieczę 
sprawuje Sandra Hetnał. Więcej informacji dla zainteresowa-
nych – pod numerem telefonu: 722-289-661. 

(R)

Unikatowe karty

Zajęcia przy stołach

Miejsce do wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych, zlokalizowane tuż 
obok placu targowego, kilkukrotnie w ostatnich miesiącach doświadczyło 
aktów wandalizmu. Dotychczasowe „oko” kamery nie w każdym przy-
padku było skuteczne, toteż podjęto działania, by poprawić bezpieczeń-
stwo skate parku. Zamontowano dodatkowe oświetlenie oraz nowe urzą-
dzenia rejestrujące zarówno obraz, jak i dźwięk. – Oświetlenie pozwoli na 
spędzanie czasu na zewnątrz także w godzinach wieczornych, ale przede 
wszystkim poprawi bezpieczeństwo. Młodzi ludzie muszą mieć świado-
mość, że niszczenie ławek czy urządzeń nie jest zabawą. Monitoring za-
pewne pomoże – mówi Marcin Lasek, zastępca wójta gminy Kozy.   
                                        (RED)

Skate park bezpieczniejszy

foto: MS

Podwórko talentów

foto: kadr z filmu

Stowarzyszenie Taroczkarzy w Kozach otrzymało dofinansowanie 
z Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska na realizację projektu, w ra-
mach którego powstanie unikatowa talia do gry. Na kartach pojawią się 
bowiem m.in. historyczne zdjęcia z Kóz. W tym celu Gmina Kozy 
udzieliła stowarzyszeniu nieoprocentowanej pożyczki. – Zamierzamy 
wspierać w ten sposób stowarzyszenia. Całość środków wróci do gmin-
nej kasy po otrzymaniu grantu z właściwego dofinansowania. Bez tego 
wsparcia stowarzyszenie samo nie byłoby w stanie obecnie podołać pro-
jektowi, tymczasem to ciekawa inicjatywa. I takich z punktu widzenia 
naszej społeczności w innych przypadkach nie brakuje, dlatego zamie-
rzamy wspomagać stowarzyszenia w przypadku projektów związanych 
z dofinansowaniami właśnie poprzez celowe, krótkoterminowe pożycz-
ki – tłumaczy Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.                  (RED)

foto: arch. 

foto: arch.

Zgłoszenie Stowarzyszenia Kozianki z panią Justyną Kudelską na cze-
le, działającego w uzgodnieniu z Gminą Kozy w konkursie „Podwór-
ko Talentów NIVEA” okazało się ogromnym sukcesem! Stworzony 
materiał filmowy z udziałem kilkunastu dzieciaków z Kóz prezentu-
jących swoje umiejętności w różnych dziedzinach (materiał zobaczyć 
można na FB Gminy Kozy) spodobał się oceniającym na tyle, że na-
groda w postaci realizacji podwórka o wartości 250 tysięcy złotych 
przyznana została bez głosowania. Jak będzie wyglądać podwórko 
w Kozach? O tym w kolejnych numerach, tymczasem pewne jest, iż 
powstanie ono przy ulicy Słonecznej.                      (MS)



Jacek Kaliński, wójt Gminy Kozy:
- To kolejna już w ostatnim okresie szczególnie ważna inwestycja w infrastrukturę dro-
gową w Kozach. Mówimy w tym przypadku o inwestycji w miejscu newralgicznym, 
gdzie panuje ruch o często bardzo dużym natężeniu. W przeszłości dochodziło tu też 
do niebezpiecznych zdarzeń drogowych tak z udziałem samochodów, jak i pieszych. 
Zrealizowanie zadania jeszcze przed okresem zimowym wydatnie zwiększy więc bez-
pieczeństwo mieszkańców, a to niezmiennie stanowi priorytet w naszych działaniach.
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Kompleksowy charakter, co najważ-
niejsze istotnie poprawiając bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym, będzie 
mieć przebudowa ulicy Kościelnej 
w Kozach. Inwestycja ta przeprowa-
dzona zostanie na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Dworcową i Młyńską do 
ul. Cmentarnej.

W ramach planowanej jeszcze w tym 
roku przebudowy wzmocniona zo-
stanie asfaltowa nawierzchnia jezdni. 
Prace obejmą chodniki po obu stro-
nach wraz z ustawieniem nowych 
krawężników. Przebudowane zostaną 
ponadto przejścia dla pieszych, a do-
datkowo wykonane będą cztery zu-
pełnie nowe tzw. wyniesione z kostki 
granitowej – trzy w rejonie ul. Ko-
ścielnej oraz jedno przy skrzyżowaniu 
ul. Nadbrzeżnej z Miodową.

Termin realizacji przywołanej inwe-
stycji określono na koniec września 
br. Jej wartość to ok. 380 tys. złotych, 
przy czym Gmina prowadzi równo-
cześnie starania o pozyskanie dofi-
nansowania z  Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z „Pro-
gramu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań Razem Bez-
pieczniej im. Władysława Stasiaka”. 
Możliwe dofinansowanie to 100 000 
zł. Wykonawcą zadania w następstwie 
postępowania przetargowego będzie 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Radex” z Bielska-Białej. 

(R)

Nawierzchnia, chodniki i przejścia

Skrzyżowanie ulic Kościelnej, Dworcowej, Nadbrzeżnej i Młyńskiej dzięki zabudowie wy-
niesionych przejść dla pieszych stanie się znacznie bezpieczniejsze

Wyniesione przejście dla pieszych zastąpi dotychczasową „zebrę” vis a vis kościoła

Przebudowa przejścia dla pieszych zaplanowana została w ramach inwestycji również w re-
jonie ulicy Miodowej

foto: MS
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19 maja 2020 r., odbyła się XV sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto 
następujące uchwały:
1) Nr XV/130/20 w sprawie udzie-

lenia przez gminę Kozy pomocy 
rzeczowej powiatowi bielskiemu 
z przeznaczeniem dla Bielskiego 
Pogotowia Ratunkowego (zakup 
ozonatora),

2) Nr XV/131/20 w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami na terenie gminy Kozy 
w roku 2020,

3) Nr XV/132/20 w sprawie ustalenia 
stawek opłaty za zajęcie pasa dro-
gowego,

4) Nr XV/133/20 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kozy na lata 2020-2035,

5) Nr XV/134/20 w sprawie zmia-

ny Uchwały Nr XI/100/19 Rady 
Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 
2019 r. Uchwała Budżetowa na 
2020 rok Gminy Kozy.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach 
Rady Gminy oraz materiały będące 
przedmiotem obrad dostępne są na 
stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Gminy Kozy www.bip.
kozy.pl.                    (BRG)

Relacja z XV sesji Rady Gminy Kozy

Obowiązek segregacji odpadów 
komunalnych

Informujemy właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kozy, że 
nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach nakłada na nich obowiązek segregacji odpadów komunal-
nych. Prosimy właścicieli wszystkich nieruchomości, zarówno zamieszkałych 
oraz firm, którzy do tej pory nie segregowali odpadów komunalnych, aby złożyli 
nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi i dostosowali się do przepisów  wynikających z w/w ustawy.            (UG)

Przypominamy właścicielom nieru-
chomości położonych w Kozach, że 30 
czerwca mija termin wniesienia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi – za II kwartał bieżącego roku. 
Wszelkich informacji o wysokości opła-
ty oraz o ewentualnych zaległościach 
w opłatach za śmieci udzielają pracow-
nicy Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

Kozy – pokój nr 2 lub telefonicznie, pod 
nr telefonu: 33 829 86 67, w godzinach 
pracy Urzędu.
Wpłat można dokonać w kasie Urzędu 
Gminy Kozy (kasa jest czynna w ponie-
działek, środę i piątek, w godzinach od 
7.30 do 11.00, we wtorek od 12.30 do 
16.30, w czwartek od 11.00 do 15.00 
lub przelewem na indywidualne konto 
bankowe).   (UG)

Zbiórka azbestu
W maju została zorganizowana 
w Kozach zbiórka wyrobów zawiera-
jących azbest. W tym roku z terenu 
naszej gminy zebrano ponad 23 
tony wyrobów azbestowych z 15 
nieruchomości, za kwotę prawie 
10 tys. zł.

Aby skorzystać z organizowanych 
przez gminę Kozy zbiórek należy zło-
żyć w Urzędzie Gminy Kozy stosow-
ny wniosek, który można pobrać ze 
strony internetowej – www.kozy.pl 
lub bezpośrednio w Urzędzie. 

Przypominamy, że Program Oczysz-
czania Kraju z Azbestu zakłada li-
kwidację wyrobów azbestowych do 
roku 2032. Obowiązek usunięcia 
wyrobów spoczywa na właścicielu 
nieruchomości, na terenie której zlo-
kalizowane są wyroby azbestowe. 

(UG)

Termin płatności za śmieci
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kozy z dnia 10 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  
w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów po-
wszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. 
U. poz. 979) Wójt Gminy Kozy podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wy-
znaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr 
obwodu 
głosowa-

nia

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Ulice: Agrestowa, Bielska numery parzyste od 2 do końca, Bławatków, Boczna, Bratków, Ce-
drowa, Chmielowa, Cicha, Cmentarna, Dolna, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 30 do 
końca oraz nieparzyste od 31 do końca, Jaśminowa, Krańcowa, Krzemionki, Krzemowa, Kwia-
towa, Letnia, Malowana, Margaretki, Mieczyków, Miodowa, Młyńska, Mostowa, Nadbrzeżna 
numery nieparzyste od 3 do końca, Nagietkowa, Pod Grapą, Pogodna, Poprzeczna, Porzecz-
kowa, Poziomkowa, Radosna, Sadowa, Sasanek, Sikorek, Spółdzielcza, Stawowa, Świętego 
Walentego, Topolowa, Wiklinowa, Witosa, Woskowa, Wrzosowa, Wyzwolenia

Szkoła Podstawowa Nr 1, 
nowy segment budynku, 

Plac Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

2

Ulice: Borówkowa, Brzozowa numery 50, 51, 52, Chabrowa, Cisowa, Czapli, Czereśniowa, Czy-
sta, Dębowa, Folwarczna, Jabłoniowa, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 2 do 28 oraz 
numery nieparzyste od 1 do 29, Jaworowa, Jemioły, Jutrzenki, Kęcka numery parzyste od 2 do 
40 oraz nieparzyste od 1 do 45, Klonowa, Kolejowa, Koncertowa, Konwalii, Krótka, Laskowa, 
Malinowa, Modrzewiowa numery parzyste od 2 do 48 oraz nieparzyste od 1 do 61, Nadbrzeż-
na numery parzyste od 4 do końca, Ogrodowa, Orchidei, Orlików, Orzechowa, Przecznia nu-
mery parzyste od 2 do końca oraz nieparzyste od 9 do końca, Rolnicza, Różana, Rzemieślnicza, 
Świerkowa, Świt, Turystyczna, Tylna, Zielona

Szkoła Podstawowa Nr 1, 
stary segment budynku, 

Plac Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy

3

Ulice: Akacjowa, Bociania, Brzozowa bez numerów 50, 51, 52, Chlubna, Czajki, Czarująca, Do-
bra, Dworcowa, Gajowa, Gołębia, Graniczna, Jaskółcza numery parzyste od 44 do końca oraz 
numery nieparzyste od 51 do końca, Kalinowa, Kęcka numery parzyste od 42 do końca oraz 
numery nieparzyste od 47 do końca, Kościelna, Krakowska numery parzyste od 90 do końca 
oraz nieparzyste od 1 do końca, Lipowa, Listonoszy, Ładna, Łagodna, Łukowa, Majowa, Mo-
drzewiowa numery parzyste od 50 do końca oraz nieparzyste od 63 do końca, Morelowa, 
Nadbrzeżna numer 2, Parkowa, Platanowa, Polna, Przecznia numery nieparzyste od 1 do 7, 
Przemysłowa, Przepiórek, Rzeczna, Sowy, Sójki, Szkolna, Śnieżna, Urocza, Wałowa, Wieżowa, 
Wiosenna, Zacisze, Zagrodowa, Zdrowia, Żytnia

Szkoła Podstawowa Nr 2, 
ul. Przecznia 1, 43-340 Kozy

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

4

Ulice: Astrów, Azaliowa, Bażantów, Beskidzka parzyste od 90 do końca oraz nieparzyste od 55 
do końca, Błękitna, Bukietowa, Choinkowa, Chrobacza, Działy, Grzybia, Górska, Herbaciana, 
Irysów, Jarzębinowa, Jaskółcza numery parzyste od 2 do 42 oraz nieparzyste od 1 do 49, Jesio-
nowa, Krakowska numery parzyste od 2 do 88, Krokusów, Lazurowa, Leśna, Liliowa, Magnolii, 
Mała, Panienki, Paproci, Piaskowa, Podgórska, Pszczela, Równa, Serdeczna, Słowików, Spokoj-
na, Stokrotek, Storczyków, Strumyków, Tęczowa, Tulipanów, Wąska, Wiejska, Wilgi, Willowa, 
Wiśniowa, Wspólna, Zdrojowa, Zjazdowa, Źródlana

Pałac w Kozach, czytelnia, 
ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

5

Ulice: Agawy, Bagrówka, Biała, Bielska numery nieparzyste od 1 do końca, Beskidzka numery 
parzyste od 2 do 88 oraz nieparzyste od 1 do 53, Brzeziny, Cyprysów, Do Lasu, Górna, Jasna, 
Jodłowa, Karpacka, Kręta, Krzewów, Legiońska, Ludowa, Macierzanki, Makowa, Marzeń, Miła, 
Olchowa, Owocowa, Piękna, Piwonii, Południowa, Prosta, Ptasia, Rolna, Seniorów, Skośna, Sło-
neczna, Słoneczników, Smreków, Sosnowa, Spacerowa, Srebrna, Stroma, Wapienna, Wczaso-
wa, Wierzbowa, Winorośli, Wypoczynkowa, Zakole, Zamkowa, Zawiła, Złocieni, Złocista, Złota

Strażnica OSP, 
ul. Bielska 15, 43-340 Kozy

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszo-
ny przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem 
urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie 
wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. 
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwa-
rantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może 
zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 
23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podle-
ganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 
dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóź-
niej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-

wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym 
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodziel-
nej egzystencji;

2. całkowitej niezdolności do pracy;
3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5. zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w go-
spodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien 
zostać złożony do Wójta Gminy Kozy najpóźniej do dnia 19 
czerwca 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie 
w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Wójt Gminy Kozy
Jacek Kaliński
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Raptem sześciu miesięcy potrzebowa-
li budowlańcy, by przy Niepublicznej 
Szkole Podstawowej w Kozach powsta-
ła nowoczesna hala sportowa. Obiekt 
nazwać można „skrojonym na miarę”, 
wszak spełniać ma swoją rolę nade 
wszystko względem blisko 200 dzie-
ci uczęszczających do szkoły. Ale… 
– Chcemy, żeby była to hala dla wszyst-
kich. Przede wszystkim dla naszych 
mieszkańców. Jesteśmy miłośnikami 
sportu, gramy w siatkówkę, badmin-
tona, koszykówkę. Nie może być więc 
inaczej – uśmiechają się właściciele pla-
cówki.
Błyskawiczne tempo prac możliwe 
było dzięki wykorzystaniu nowych 
technologii. – To unikalny obiekt, 
wybudowany w Polsce jako pierwszy 
w norweskiej technologii „Thermohall”. 
Dzięki odpowiedniej termoizolacji, przy 
niskich kosztach mamy miejsce cie-
płe i bezpieczne do całorocznych roz-
grywek – przybliżają inwestorzy. We-
wnątrz obiektu powstało m.in. boisko 
do siatkówki, koszykówki czy futsalu, 
ale też 4 korty do gry w badmintona. 
Nie brakuje drabinek czy bramek do gry 
w piłkę ręczną. To hala typowo trenin-
gowa – nie znajdziemy tutaj widowni, 
a zaplecze stanowią dwie szatnie z wy-
sokiej klasy sanitariatami i magazyn ze 
sprzętem. – Hala widowiskowa to spore 
koszty. Potrzebowaliśmy miejsca, gdzie 
dzieci będą mogły mieć prawdziwe zaję-
cia wychowania fizycznego. Dojazdy do 
innych obiektów, także poza naszą miej-
scowość, były po prostu uciążliwe. Ale 
też rachunek ekonomiczny wskazywał, 
że warto zastanowić się nad inwestycją 
– przybliża dyrekcja szkoły. 
Zamysł właścicieli jest taki, by w cza-
sie zajęć szkolnych hala przeznaczona 
była wyłącznie do użytku uczniów, zaś 
w godzinach popołudniowo-wieczor-
nych dostępna dla wszystkich. I co warte 
podkreślenia, dzieci popołudniami mają 
z niej korzystać darmowo. – Sport i ak-
tywność fizyczna w życiu dzieci i mło-
dzieży jest bardzo istotna. Chcemy ich 
do tego zachęcać, umożliwiając wspólną 
grę bez konieczności ponoszenia opłat. 
Byli już u nas np. koziańscy licealiści. 
Chcieli pograć w koszykówkę. To wi-
dok, który nas bardzo cieszy. Mamy 
tylko jedną zasadę – zostaw tak, jak za-
stałeś. To też nauka odpowiedzialności 
– mówią właściciele. 

Obiekty będą dostępne również dla 
klubów sportowych, stowarzyszeń czy 
dorosłych, którzy lubią spotkać się np. 
podczas gry w siatkówkę. – W tym przy-
padku pojawi się oczywiście cennik. Na 
pewno jednak nie będą to wygórowane 
ceny – zaznaczają nasi rozmówcy. A za-
interesowanie ze strony różnych środo-
wisk pojawia się już teraz, zdaje się więc, 
że hala tętnić będzie życiem od samego 
początku. – To bardzo nas cieszy, bo 
właśnie po to powstał obiekt. By dzieci 

miały możliwość treningu, zajęć w odpo-
wiednich warunkach czy nauki innych 
dyscyplin sporu, jak badminton. Ale też 
po to, by umożliwić dostęp do obiektu 
np. w okresie zimowym drużynom spor-
towym z terenu naszej miejscowości. 
Mam też nadzieję, że miłośnicy spor-
tu w dojrzałym wieku rwnież z ochotą 
będą spotykać się podczas wspólnych 
gier. Aktywność fizyczna wskazana jest 
przecież każdemu z nas – kończą.  (MS)

Hala dla wszystkich

foto: arch. NSP, MS
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Na przełomie maja i czerwca możliwa stała się w liceum organizacja konsultacji 
dla maturzystów. Wiele osób skorzystało z tej wymiany myśli „na żywo”, choć 
przez cały czas nauczyciele przedmiotów maturalnych i wychowawcy pozosta-
wali z absolwentami w kontakcie elektronicznym. 
Na kilkadziesiąt godzin przed maturą uczniowie i nauczyciele zdecydowali się 
wziąć udział we mszy świętej w intencji rocznika 2017-2020, który zapewne już 
zawsze kojarzył się będzie ze szczególnymi przeżyciami. – To pierwszy z nich, 
który rozpoczynał naukę przy ulicy Szkolnej, po przenosinach do nowej placów-
ki. Ale też inne wydarzenia, m.in. te obecne kojarzyć będą się właśnie z tą grupą 
młodych ludzi – mówi Alina Nowak, dyrektor LO im. K.K. Baczyńskiego.
Po mszy absolwenci na chwilę zatrzymali się przed Pałacem Czeczów. Wójt 
gminy Kozy Jacek Kaliński pozdrowił wszystkich, podziękował nauczycielom 
za pracę, wręczył najlepszej absolwentce „Stypendium Wójta Gminy Kozy”. Nie 
zabrakło również pamiątkowych zdjęć, ale ze względu na obostrzenia sanitarne 
uczniowie nie spotkali się w szkole, jak w latach poprzednich. 
Nie zmienia to faktu, że szkoła cały czas funkcjonuje, biorąc udział m.in. w ak-
cjach pomocowych. Nauczyciele, pracownicy szkoły, przyjaciele i absolwenci 
wzięli udział w zaplanowanej przed kilkoma miesiącami wraz z księdzem pro-
boszczem kweście na rzecz Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 
w ramach programu „Pola Nadziei”. Nadzieja wszak nigdy nie zawodzi…

(Alina Nowak)

Maturzyści pożegnani 

Baczyński zaprasza

W poprzednim numerze Koziańskich Wiadomości 
zaprezentowaliśmy dwie „karty” ze specjalnie przy-
gotowanej broszury promującej wśród młodych 
ludzi nasze liceum. Podstawowe dane kontaktowe, 
planowane rozszerzenia przedmiotowe w danych 
klasach, ale też historyczne ujęcie placówki w odnie-
sieniu do kilkunastu dat i liczb. 
Tym razem kolejna „karta” z broszury, którą w ca-
łości obejrzeć można rzecz jasna w Internecie. Cie-
kawe zestawienie profilu nauki względem zawodu 
wykonywanego w dorosłości. Przyszły pracownik 
naukowy, tłumacz czy prawnik skorzysta na rozsze-
rzeniu historii, języka polskiego i angielskiego. Być 
może jednak to umysł ścisły, który planuje być infor-
matykiem, programistą lub architektem – zalecany 
wybór to rozszerzenie matematyki, geografii i języka 
angielskiego. Trzecia z możliwości to „wzmocnione” 
biologia, chemia i język angielski – sugerowany wy-
bór dla młodzieży myślącej o dietetyce, kosmetologii 
czy ratownictwie medycznym. 
– To wybór, który może młodzieży pomóc w przy-
szłości, a potrzebną wiedzę zdobędzie dla danego 
zawodu już na etapie licealnym. Ale też pamiętać 
należy, że nawet jeśli w przyszłości zmienimy zdanie, 
nabyta wiedza nie będzie nam przeszkadzać – pod-
kreślają przedstawiciele szkoły. 
Do jakich zawodów przygotowuje więc nasze li-
ceum? Pełne zestawienie obok, cała broszura dostęp-
na pod adresem www.liceum.kozy.pl. 

(MS)

foto: arch. 
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Przypominamy mieszkańcom, że trwa cią-
gły nabór wniosków w Programie „Czyste 
Powietrze” realizowanym przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Celem Programu jest popra-
wa efektywności energetycz-
nej oraz zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza 
pochodzących z jednoro-
dzinnych budynków miesz-
kalnych, należących do osób 
fizycznych. 
W ramach tego programu, 
mieszkańcy województwa 
śląskiego mogą ubiegać się 
o udzielenie dotacji na działa-
nia związane m.in. z demon-
tażem starego źródła ciepła, 
zakupem i montażem nowe-
go źródła ciepła, zakupem 
i montażem mikroinstalacji 
fotowoltaicznej, zakupem 
i montażem wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła, zakupem 
i montażem ocieplenia przegród budow-
lanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/
bram garażowych oraz dokumentacji doty-
czącej audytu energetycznego, dokumen-
tacji projektowej oraz ekspertyz. 
Od 15 maja 2020 r. obowiązuje nowa od-
słona programu. Nabór wniosków dotyczy 
właścicieli/współwłaścicieli jednorodzin-

nych budynków mieszkalnych (benefi-
cjentów) kwalifikujących się do „Części 1 
Programu” (podstawowy poziom dofinan-
sowania), gdzie roczny dochód beneficjen-
ta, pochodzący z różnych źródeł, nie może 

przekraczać 100 000 zł. W poziomie pod-
stawowym dofinansowania brany jest pod 
uwagę tylko dochód beneficjenta.
Nabór wniosków dla beneficjentów kwa-
lifikujących się do „Części 2 Programu” 
(podwyższony poziom dofinansowania) 
będzie odbywał się na podstawie odręb-
nego naboru wniosków. Do uruchomienia 
„Części 2 Programu” niezbędne są zmiany 

legislacyjne, które mają być przyjęte w naj-
bliższym czasie. 
Regulamin dofinansowania oraz szczegóły 
dotyczące wypełnienia wniosku o udziele-
nie dofinansowania z WFOŚiGW dostęp-

ne są na stronie internetowej 
Funduszu – www.wfosigw.
katowice.pl/program-czyste-
-powietrze.
Aby pomóc mieszkańcom 
w składaniu wniosków do 
Programu „Czyste Powie-
trze” we wrześniu ubiegłego 
roku Gmina Kozy podpisała 
z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach porozumienie do-
tyczące realizacji obsługi 
wnioskodawców Programu. 
W tym celu powstał w Urzę-
dzie Gminy Kozy punkt 
przyjmowania wniosków do 
Programu „Czyste Powie-

trze”. Punkt jest czynny jeden raz w tygo-
dniu, w każdy poniedziałek, w godzi-
nach od 7.30 do 15.30. Od stycznia tego 
roku przyjęliśmy 11 wniosków mieszkań-
ców naszej Gminy.
Szczegółowe informacje na temat progra-
mu ,,Czyste Powietrze” można uzyskać 
również w Urzędzie Gminy Kozy telefo-
nicznie – 33 829 86 67.   (UG)

„Czyste Powietrze” – złóż wniosek!

W ubiegłym roku podczas konferencji z udziałem przedstawicieli Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano 
porozumienie, dzięki któremu mieszkańcy Gminy Kozy wnioski na udziele-
nie dofinansowania składać mogą bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Ko-
zach, bez konieczności wyjazdów do Bielska-Białej czy Katowic.

foto: MS

Rozpoczyna się realizacja III etapu Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 
Kozy, przyjętego na lata 2018-2020. Z po-

wodu obowiązującego obecnie stanu epi-
demii, związanego z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2, kolejny etap mo-
dernizacji kotłowni u naszych mieszkań-
ców rozpocznie się później niż zakładano. 
Gmina Kozy początkiem marca br. złoży-
ła wniosek o dofinansowanie do realizacji 
zadania ze środków z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. – Dopiero 
10 czerwca zapadła decyzja w WFOŚiG 
o przyznaniu środków. Obecnie kompletu-
jemy dokumentację zdjęciową z kotłowni 
mieszkańców, przygotowując się równo-
cześnie do podpisania z nimi umów – przy-
bliżają pracownicy odpowiedzialni za reali-
zację programu. W tym roku przewidziano 
do wymiany 116 kotłów. W większości 
przypadków będzie to wymiana starego 
kotła węglowego na nowoczesny kocioł ga-
zowy. – Cieszy nas takie podejście miesz-
kańców do wymiany starych urządzeń 

grzewczych, bo zastosowanie gazu ziem-
nego w indywidualnych gospodarstwach 
domowych jest jedną z najbardziej efek-
tywnych metod ograniczania emisji za-
nieczyszczeń powietrza. Równocześnie w 
związku z rezygnacją kilkunastu wniosko-
dawców od 16 czerwca do 26 czerwca br. 
trwa nabór uzupełniający. Osoby zainte-
resowane zachęcamy do składania wnio-
sków – dodają pracownicy UG.

116 kotłów do wymiany
Czy wiesz, że…
Przy spalaniu gazu ziemnego emisja 
dwutlenku węgla jest o 30% mniej-
sza niż w przypadku oleju opałowe-
go i o 50% mniejsza w stosunku do 
ogrzewania kotłem węglowym. Zasto-
sowanie kotła gazowego praktycznie 
nie powoduje zanieczyszczenie powie-
trza i nie przyczynia się do powstawania 
szkodliwego zjawiska smogu. 
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Rozmowa z Miłoszem Zelkiem, Prze-
wodniczącym Rady Gminy Kozy 
w obecnej kadencji.

Koziańskie Wiadomości: Jesteśmy na 
półmetku roku kalendarzowego 2020, 
roku chyba wyjątkowo trudnego dla 
nas wszystkich?
Miłosz Zelek: Wszyscy odczuwamy skut-
ki ograniczeń sanitarnych i doświadczamy 
poczucia zagrożenia. Wielu ludziom będzie 
trudno ponownie zaufać i otworzyć się na 
relacje, a to z pewnością będzie miało kon-
sekwencje w życiu społecznym. Musimy ak-
ceptować nasze lęki oraz wynikające z tego 
zachowania i to, że w różnym czasie będzie-
my powracali do „normalności”.
- Pandemia spowodowała znacznie 
mniejsze wpływy do budżetu samorzą-
dów od tych oczekiwanych. Jak ta sytu-
acja kształtuje się w Gminie Kozy?
- Na bieżąco jesteśmy informowani przez 
pana wójta i panią skarbnik o sytuacji fi-
nansowej Gminy: wpływach środków, 
poczynionych oszczędnościach i perspek-
tywie finansowej. Niestety, ta ostatnia nie 
jest optymistyczna. I za dwa, trzy miesiące 
będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie 
– nie „czy”, ale „na ile głęboka” będzie nowe-
lizacja budżetu.
- Czy o obecnym okresie można mówić 
jako o takim, w którym decyzji trud-
nych i niepopularnych mieszkańcy 
mogą się spodziewać?
- Trudne decyzje być może nie dotkną 
bezpośrednio wszystkich mieszkańców. 
W poszczególnych jednostkach organiza-
cyjnych gminy – szkołach, przedszkolach, 
Domu Kultury, Centrum Sportowo-Wido-
wiskowym, Gminnej Bibliotece Publicznej 
– mamy na dziś niewielkie oszczędności 
wydatków. Może się zmniejszyć w tych jed-
nostkach częstotliwość niektórych działań, 
ale nie nastąpi ich zaniechanie. 

Na pewno nie będzie drastycznych zmian 
w podatkach. 
- Co na dziś Rada Gminy uznaje za naj-
istotniejsze w zakresie działań o cha-

rakterze inwestycyjnym?
- Na pierwszym miejscu stawiamy dokoń-
czenie kanalizacji w Małych Kozach z praca-
mi drogowymi po jej wykonaniu. Tutaj jest 
duża determinacja, jeśli chodzi o komplek-
sowe zamknięcie tych prac. Kolejnymi są in-
westycje drogowe. Mocno podkreślamy, że 
powinny one uwzględniać obszar całej miej-
scowości. Jest ogromne oczekiwanie miesz-
kańców w tym względzie i radni nieustannie 
monitorują wykonanie projektów oraz stan 
pozyskiwania środków zewnętrznych. Li-
czymy na to, że te lokalne inwestycje mogą 
być „kołem zamachowym” gospodarki po 
koronawirusie i zyskać dofinansowanie. 
Następnym wieloletnim priorytetem jest 
modernizacja obiektów LKS, które znajdują 
się obecnie w zarządzie CSW. Również ich 
sfinansowanie powinno nastąpić ze środ-
ków zewnętrznych. 

Kolejne istotne zadanie to monitorowanie 

możliwości pozyskania funduszy na kanali-
zację Kóz Gai.  
- Odwołane zostały tegoroczne Dni 
Kóz, także inne imprezy plenerowe ra-
czej się nie odbędą. To jedyne słuszne 

decyzje w zaistniałej sytuacji?
- Tak. Innej decyzji nie można było podjąć. 
Będzie jednak np. kino samochodowe. Cie-
szy fakt poszukiwania nowych „atrakcji” kul-
turalnych i bezpiecznych rozwiązań. Jeżeli się 
przyjmą, to mogą na trwałe wejść do kalenda-
rza. Co do jesiennych planów np. „Koziań-
skie grzybobranie” wydaje się jak najbardziej 
bezpieczną formą grupowego spotkania.

- A jak wygląda tryb pracy obecnej 
Rady?
- Określiłbym jednym słowem – konstruk-
tywny. Komisje są pełne sporów i dociera-
nia stanowisk. Nie ma sztywnego trzymania 
się swoich racji. Mam poczucie, że szuka-
my kompromisu. Warto też podkreślić, że 
spotkania komisji odbywają się w poszcze-
gólnych jednostkach gminnych, które pre-
zentują poczynione w nich prace oraz ocze-
kiwania co do ich działalności.
Pragnąłbym zwrócić również uwagę na 30. 
rocznicę wyborów samorządowych roku 
1990. W związku z zaistniałą sytuacją nie 
udało nam się zorganizować spotkania wój-
tów i radnych wcześniejszych kadencji. Na-
leży jednak podkreślić, że w dużej mierze to 
właśnie samorządność lokalna najmocniej 
przyczyniła się do zmiany naszej rzeczywi-
stości. Wszystkim angażującym się w pracę 
samorządową przez te lata należą się podzię-
kowania.
- Jakie działania Rady uznałby pan za 
warte podkreślenia, poza tymi, które 
wynikają z obowiązków władzy uchwa-
łodawczej?
- Rada Gminy ma przede wszystkim stwa-

rzać warunki do aktywności i zaangażowa-
nia oraz doceniać i promować postawy pro-
społeczne. Tutaj niezmiernie cieszy aktywna 
działalność starych, jak i nowo powstałych 
stowarzyszeń. Ilość inicjatyw oddolnych 
wymaga tylko i aż wsparcia oraz docenienia. 
Mam nadzieję, że wspólnie z panem wójtem 
udaje nam się to robić.

Kompromisów nie brakuje

Trudniejszą decyzją będzie 
przesunięcie w czasie niektó-
rych inwestycji zaplanowa-
nych na ten rok. Cały czas 

mam jednak nadzieję, że nie 
będzie takiej konieczności.

Równorzędnie stawiamy 
przed wójtem Jackiem Ka-

lińskim zadanie budowy hali 
przy Szkole Podstawowej nr 2. 

Następny rok powinien być 
w tej kwestii przełomowy. 
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Kaplica cmentarna
W tym miejscu 1 listopada 1951 
roku ks. Karol Wojtyła odprawił 
mszę świętą oraz wygłosił kaza-
nie z okazji Wszystkich Świę-
tych. Wydarzenie to upamiętnia 
tablica na elewacji kaplicy.

Papieskie ślady
W 2020 roku obchodziliśmy 100-
tną rocznicę urodzin papieża Jana 
Pawła II. Z tej okazji przygotowa-
liśmy kilka wspomnień związanych 
z naszą miejscowością i Karolem 
Wojtyłą.

Rok 1951
•  8 maja, wycieczka wspólnie z ks. Franciszkiem Macharskim i członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej na 

Hrobaczą Łąkę.
•  9 września, ks. Karol Wojtyła gościł na weselu Stanisława Szymlaka i Władysławy z d. Konior w Małych Kozach.
•  1 listopada, kazanie ks. K. Wojtyły na cmentarzu parafialnym z okazji Wszystkich Świętych.

Rok 1952
• 16 czerwca, wycieczka tzw. „rodzinki” (grupy studenckiej) z ks. K. Wojtyłą i ks. F. Macharskim z Kóz na Magurkę.
•  3 października, ks. K. Wojtyła nocował z grupą studentów w Kozach, skąd wyruszyli w góry w kierunku Wielkiej Puszczy i dalej 

przez Leskowiec do Wadowic.

Rok 1953 •  23-24 maja, ks. K. Wojtyła z grupą studentów przeszli szlakiem z Kóz, przez Magurkę do Żywca.

Rok 1955 •  2 października, ks. K. Wojtyła przeszedł samotnie z Bielska, przez Gaiki, Przełęcz „U Panienki” do Kóz.

Rok 1958 •  16 października, ks. bp Karol Wojtyła odprawił mszę świętą i wygłosił kazanie na zakończenie misji świętych w Kozach.

Rok 1976 •  14 stycznia, ks. bp Karol Wojtyła, metropolita krakowski, udzielił sakramentu bierzmowania oraz dokonał poświęcenia poli-
chromii w koziańskim kościele.

foto: arch. 

Ks. Karol Wojtyła na 
przystanku 
autobusowym w Ko-
zach (rok 1952)
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•  1 listopada, kazanie ks. K. Wojtyły na cmentarzu parafialnym z okazji Wszystkich Świętych.
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• 16 czerwca, wycieczka tzw. „rodzinki” (grupy studenckiej) z ks. K. Wojtyłą i ks. F. Macharskim z Kóz na Magurkę.
•  3 października, ks. K. Wojtyła nocował z grupą studentów w Kozach, skąd wyruszyli w góry w kierunku Wielkiej Puszczy i dalej 

przez Leskowiec do Wadowic.

Rok 1953 •  23-24 maja, ks. K. Wojtyła z grupą studentów przeszli szlakiem z Kóz, przez Magurkę do Żywca.

Rok 1955 •  2 października, ks. K. Wojtyła przeszedł samotnie z Bielska, przez Gaiki, Przełęcz „U Panienki” do Kóz.

Rok 1958 •  16 października, ks. bp Karol Wojtyła odprawił mszę świętą i wygłosił kazanie na zakończenie misji świętych w Kozach.

Rok 1976 •  14 stycznia, ks. bp Karol Wojtyła, metropolita krakowski, udzielił sakramentu bierzmowania oraz dokonał poświęcenia poli-
chromii w koziańskim kościele.

Szlak papieski
Jego trasa rozpoczyna się przy kościele św. Szymona i Judy w Ko-
zach, dalej przebiegając przez następujące punkty: kapliczka 
„Pod Panienką”, kamieniołom, Hrobaczą Łąkę, Przełęcz „U Pa-
nienki”, szczyty Groniczki, Gaiki, Przełęcz Przegibek, Magurkę, 
aż do kościoła w Bielsku-Białej – Straconce. Szlak wytyczono 
w 2007 roku, a jego uroczyste otwarcie nastąpiło 5 października 
2007 r. Jego początek wyznacza obelisk przy kościele, upamięt-
niający obecność Karola Wojtyły w Kozach.

Grób ks. Franciszka Żaka
Z inicjatywy Akcji Katolickiej we współpracy Towarzystwem 
Miłośników Historii i Zabytków Kóz dokonano odnowienia, 
znajdującego się na koziańskim cmentarzu nagrobka ks. Fran-
ciszka Żaka - kapłana, który udzielił chrztu świętego Karolowi 
Wojtyle. Na realizację renowacji Towarzystwo Miłośników Hi-
storii i Zabytków Kóz pozyskało dodatkowe środki finansowe 
z Urzędu Gminy Kozy w ramach Zadania w zakresie kultury 
i sztuki „Ślady pamięci. Wydanie „Zeszytów Społeczno-Histo-
rycznych Gminy Kozy nr 12” oraz renowacja nagrobka ks. Fran-
ciszka Żaka”.

Karol Wojtyła w Kozach
Do tej pory ustalono kilka historycznych dat, które odnotowują 
pobyt Karola Wojtyły w Kozach. Były one najczęstsze w okresie 
pracy duszpasterskiej w Kozach wikarego ks. Franciszka Ma-
charskiego, przyjaciela Karola Wojtyły (lata 1950-1956).

Od lewej ks. Franciszek Macharski i ks. Karol Wojtyła 
w Kozach (rok 1952)
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Trójboiści ciągle w formie
– Już przygotowywaliśmy się bezpo-
średnio do zawodów mistrzowskich, 
ale nasze plany uległy weryfikacji. Po-
zostaliśmy jednak w rytmie treningo-
wym – mówi Wiesław Wróbel, trener 
zawodników Stowarzyszenia Sportów 
Siłowych Benchpress z Kóz.

W ostatni weekend marca kilkuosobowa 
grupa koziańskich trójboistów miała wziąć 
udział w krajowych mistrzostwach. Te jed-
nak z oczywistych względów zostały prze-
łożone na październik, istotnie weryfiku-
jąc plany zawodników. – Na miarę takich 
możliwości pozostaliśmy w rytmie trenin-
gowym. Wszystko to dzięki możliwości 
wypożyczenia profesjonalnego sprzętu, 
w tym sztangi i ławeczki, jakie są na wypo-
sażeniu Centrum Sportowo-Widowisko-
wego. To konieczne, aby zachować dobrą 
formę i inne kluby postąpiły w tym wyjąt-
kowym okresie podobnie – wyjaśnia utytu-

łowany w sportach 
siłowych kozianin 
Wiesław Wróbel.
Jak dodaje, sam spo-
żytkował ostatnie 
tygodnie także na 
niezbędny „reset”, 
a więc aktywny od-
poczynek i regene-
rację. – Spędziłem 
trochę czasu nad 
morzem w Świno-
ujściu, gdzie byłem 
już po raz 26. Przy-
znam, że w życiu nie 
widziałem tak wyludnionej plaży – mówi 
Wróbel.
Przed grupą trójboistów z Kóz kolejne 
wyzwania. O ile wszystko potoczy się 
w myśl kalendarza startowego, to końcem 
sierpnia powalczą w Sierpcach o medale 
Mistrzostw Europy federacji XPC, by na-

stępnie we wrześniu wziąć udział w czem-
pionacie z udziałem czołowych siłaczy na 
Starym Kontynencie w prestiżowej federa-
cji GPC. – Bardzo liczymy, że uda się nam 
wystartować i znów zaprezentować z jak 
najlepszej strony – podsumowuje opiekun 
koziańskich zawodników.     (RE)

foto: Arch.

Jesienią trójboiści z Kóz rywalizować mają o kolejne 
medalowe zdobycze.

Począwszy od poniedziałku 8 czerwca 
ponownie realizowane są zajęcia nauki 
pływania w Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowym.
Wdrożenie kolejnego etapu „odmrażania” 
gospodarki w skali kraju objęło zgodnie ze 
stosownym Rozporządzeniem Rady Mini-
strów także sportowe aktywności. W ślad 
za taką decyzją i wedle przygotowanego 
odpowiednio wcześniej harmonogramu, 
od 8 czerwca udostępniona została pływal-
nia w Kozach.

Każdego dnia w tygodniu, za wyjątkiem 
weekendów, odbywają się w niewielkich 
grupach zajęcia nauki pływania, które 
w 45-minutowych blokach prowadzą Mar-
ta Dubiel, Tadeusz Tulicki oraz Damian 
Duda. W szczególności to propozycja po-
żytecznego spędzania czasu dla dzieci z naj-
młodszych klas szkół podstawowych, które 
pod fachowym okiem mogą oswoić się 
z wodą i nabyć przydatnych umiejętności.
Szczegóły uzyskać można pod numerem 
telefonu: 505-091-883.      (M)

To wyjątkowy rok dla obchodzącego 
65-lecie istnienia Ludowego Klubu 
Sportowego Orzeł Kozy.
Główne obchody jubileuszowe koziań-
skiego klubu miały odbyć się w czerwcu 
podczas tegorocznych Dni Kóz. Huczne 
świętowanie stało się jednak niemożliwe 
w dobie pandemii. Pewne kroki, by zazna-
czyć już 65-letni staż w działalności społecz-
ników na rzecz budowania, upowszechnia-
nia i organizowania sportu w gminie Kozy, 
obecne władze Orła poczyniły.
Specjalnie z racji jubileuszu wykonana zo-
stała limitowana seria okolicznościowych 
proporczyków oraz smyczy do kluczy z wy-
raźnie zaznaczonym klubowym akcentem. 
Nabycie wspomnianych gadżetów w tym 
szczególnym czasie to forma pomocy dla 

klubu wielosekcyjnego i mogącego po-
szczycić się bogatymi tradycjami. Kontakt 
dla zainteresowanych kibiców 
– tel. 534-784-799.   (LKS)

Pływanie nie takie trudne

foto: Arch. CSW Kozy

Gadżety na jubileusz

foto: Arch. LKS Orzeł
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foto: Arch. UKS Kozy

Wobec faktu odwołania wiosennych rozgrywek ligowych senior-
ski zespół Orła Kozy nie zdołał wywalczyć miejsca premiowanego 
awansem do klasy A w podokręgu Bielsko-Biała.
Kozianie na półmetku sezonu zgromadzili 28 punktów, ustępując w ta-
beli o zaledwie jedno „oczko” ekipom Podbeskidzia III Bielsko-Biała oraz 
LKS-u Ligota. Właśnie taka kolejność uznana została za ostateczną, gdy 
decyzją Śląskiego Związku Piłki Nożnej rywalizację w połowie maja zakoń-
czono. – Nie mieliśmy żadnego wpływu na taką decyzję. Czujemy ogrom-
ny niedosyt, ponieważ mieliśmy wielki apetyt na awans. Zespół był dobrze 
przygotowany do rundy rewanżowej, chłopcy byli „w gazie” używając pił-
karskiego żargonu i tylko scenariusz z awansem wchodził w grę. Niestety 
sprawy potoczyły się inaczej – przyznaje Tomasz Komędera, prezes Orła. 
W sierpniu zespół z Kóz rozpocznie zatem ponownie w stawce b-klasowej 
sezon 2020/2021. Podopieczni trenera Marcina Stefanowicza już znajdują 
się w treningowym rytmie, a drużynę zasiliło kilku zdolnych juniorów. – Na-
szym zdaniem przyniesie to same korzyści. Cel to niezmiennie awans i zrobi-
my wszystko, co w naszej mocy, aby go osiągnąć – dodaje sternik klubu. (MA)

Jeszcze w maju, gdy tylko stało się to możliwe przy zachowaniu 
wszelkich zasad bezpieczeństwa, młodzi piłkarze UKS Kozy powró-
cili do treningów. Z kolei w pierwszy czerwcowy weekend mieli oka-
zję do rozegrania meczów.
I to właśnie ona, po dłużącej się już przerwie, dostarczyła zawodnikom naj-
większych wrażeń. Mecze na boisku przy ulicy Wrzosowej były emocjo-
nujące, a wyniki wobec rzucającej się w oczy ponownej radości z gry miały 
znaczenie drugorzędne. Na odnotowanie zasługuje jednak świetna postawa 
piłkarzy rocznika 2011 klubu z Kóz, wysoko pokonującego drużyny o rok 
młodszą i „dwójkę” złożoną z podopiecznych UKS z rocznika 2010. Ozdobą 
wewnątrzklubowego turnieju była konfrontacja roczników 2009 i 2010, któ-
ra zakończyła się bramkową kanonadą i finalnym remisem 8:8.
– Z każdym dniem powoli wracamy do sportowej normalności. Przystąpili-
śmy wreszcie do rywalizacji meczowej, w której poszczególne grupy z nasze-
go klubu, prowadzone przez swoich trenerów, mogły przypomnieć sobie jak 
wspaniale smakuje występ w meczu. Po serii treningów jest to zwieńczenie 
naszej pracy – oznajmił UKS Kozy na swoim facebook’owym profilu.        (R)

Atrakcyjny obóz sportowy dla dzieci w rocznikach od 2007 do 
2012 zaplanował na lato UKS Kozy.
– Obóz przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi i przepisami 
bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem, a kadra zo-
stanie objęta szkoleniem dotyczącym postępowania w związku z epi-
demią COVID-19 – poinformował koziański klub w kontekście naj-
istotniejszego na dziś czynnika związanego z organizacją sportowego 
wyjazdu.
Obóz w oparciu o świetną infrastrukturę nad morzem w Sztutowie? 
A może propozycja spędzenia nieco ponad tygodnia w górskim klima-
cie Białki Tatrzańskiej? Takie propozycje UKS Kozy przedstawił rodzi-
com, im też pozostawiając ostateczną decyzję. Zarówno dziewczyny, 
jak i chłopcy – w rocznikach 2007-2012 – na obóz wyjadą w pierwszej 
połowie lipca. Tradycyjnie będzie to czas doskonale łączący przyjemne 
z pożytecznym, a więc realizację procesu treningowego z zabawą i ak-
tywnościami niekoniecznie związanymi wyłącznie z futbolem. 
Więcej informacji – facebook.com/uks2.kozy.              (R)

Awansu jeszcze nie ma, ale...

Treningi i mecze

Piłkarze z Kóz mają za sobą udany sezon, ale o awans 
będą musieli powalczyć w kolejnym

Z UKS na obóz
foto: Arch. UKS Kozy

foto: Bartłomiej Rozmus
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Odwiedzając niedalekie Wadowi-
ce zapewne mamy w myślach osobę 
św. Jana Pawła II – Karola Wojtyłę. 
W tym roku szczególnie pamięć o nim 
jest żywa, ze względu na setną roczni-
cę jego urodzin. Gdy będąc na wado-
wickim rynku, wyjdziemy do Bazyliki 
Ofiarowania Najświętszej Maryi Pan-
ny możemy odnaleźć w niej chrzciel-
nicę, w której został ochrzczony Ka-
rol Wojtyła. Tuż obok, w gablocie na 
ścianie, znajdują się dokumenty po-
twierdzające ten fakt. Pośród nich jest 
również niepozorna fotografia kapła-
na, który udzielił chrztu świętego póź-
niejszemu papieżowi. To nikt inny jak 
ks. Franciszek Żak, przedwojenny ko-
ziański proboszcz, którego grób znaj-
duje się na naszym cmentarzu.
Franciszek Żak urodził się w Kra-
kowie-Łagiewnikach 16 lipca 1889 
roku. W 1913 roku przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk bp księcia Adama 
Sapiechy. Jego pierwszymi parafiami 
były Chocznia i Jeleśnia. Rok po świę-
ceniach wybuchła I wojna światowa. 
Ks. Żak został mianowany kapelanem 
garnizonu wojskowego w Wadowi-
cach. Tam posługiwał, z przerwami 
w okresie działań wojennych I wojny 
światowej oraz wojny polsko-bolsze-
wickiej, do 1922 roku. W niedzielę 
20 czerwca 1920 roku ks. Żak ochrzcił 
Karola, drugiego syna Edmunda Woj-
tyły urzędnika wojskowego kancelarii 
Powiatowej Komendy Uzupełnień. 
Prawdopodobnie ks. Żak i późniejszy 
papież Jan Paweł II spotkali się tylko 
ten jeden jedyny raz.
17 października 1922 roku ks. Franci-
szek Żak objął probostwo w Kozach. 
Jego posługa duszpasterska w koziań-
skiej parafii przypadła na trudny czas 
kryzysu gospodarczego. Zaangażował 
się on w niesienie pomocy material-
nej grupom zawodowym w Kozach. 
Organizował zatrudnienie murarzom 
m.in. przy budowie kolejki na Ka-
sprowy Wierch. Swoją opieką otoczył 
koziańskich weteranów i inwalidów 
wojennych. W parafii rozwijał działal-
ność organizacji, w tym grup młodzie-
żowych Sodalicji Mariańskiej i Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Męskiej. Za jego proboszczowania 
doprowadzono do rozbudowy pleba-
nii i kancelarii parafialnej, a także wy-
budowano wikarówkę naprzeciwko 

kościoła. W 1925 roku ks. Żak doko-
nał poświęcenia nowych dzwonów do 
kościoła, na miejsce zarekwirowanych 
przez władze austriackie w okresie 
działań wojennych I wojny świato-
wej, ufundowane przez parafian z Kóz 
i Bujakowa.
Ks. Franciszek Żak zmarł w Kozach 
10 lipca 1937 roku w wieku 48 lat. 
Jego pogrzeb w dniu 12 lipca był wiel-
ką manifestacją patriotyczną z udzia-
łem rzeszy wiernych, duchowieństwa 
i władz. Dziś po latach na jego na-
grobku przeczytamy: „Ten kapłan 
ochrzcił 20 czerwca 1920 r. w Wado-
wicach Karola Wojtyłę – Papieża Św. 
Jana Pawła II”.

(Bartłomiej Jurzak)

Obszerną biografię ks. Franciszka Żaka 
opublikował w 2007 roku Grzegorz 
Hałat w pierwszym roczniku „Zeszy-
tów Społeczno-Historycznych Gminy 
Kozy”.

Spotkali się raz

ks. Franciszek Żak (1889-1937)

Przed plebanią w Kozach; rok 1925 (ks. Żak stoi trzeci od lewej; siedzi w środku bp książę 
Adam Sapieha)

Nekrolog prasowy ks. Żaka Rok 1925 – poświęcenie nowych dzwonów
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Poziomo:
3/ pszenne drożdżowe ciasto w gwarze koziańskiej
7/ zgrana lub do wysłania
8/ święta, patronka muzyki kościelnej
9/ sojusz, przymierze
11/ najwyższa w zoo i na sawannie
13/ fachowiec, spec
14/ abażur lampki nocnej 
15/ powierzchnia mieszkania 
17/ Adam, były lekarz Ośrodka Zdrowia i porodówki w Kozach
19/ ostatnie dni karnawału 
20/ żona wujka w gwarze koziańskiej
21/ szyna do zawieszania firanek i zasłon

Pionowo:
1/ nazwa dawnego kina w Kozach
2/ ... Historyczna w Pałacu Czeczów
3/ szef juhasów
4/ K.K. patron Liceum Ogólnokształcącego w Kozach 
5/ budynek Państwowej Akademii Nauk w Kozach 
6/ kwitnie tylko raz w życiu 
10/ kardynał, dokonał aktu koronacji figury Matki Bożej „Panienki”
      w 2000 r. 
12/ ozdoba Parku Dworskiego 
15/ kompozytor, wirtuoz
17/ siedzi cicho pod miotłą
18/ Babia w Beskidzie żywieckim, Barania w Beskidzie Śląskim 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 utworzą rozwiązanie

 (Stanisław Laszczak)
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Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub 
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 30 czerwca br. podając swoje dane osobowe 
(imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.

Czy wiesz, że…
W tym numerze wspominamy postać świętego Jana Pawła II, który 
przed wielu laty odwiedzał Kozy jako kapłan, ale też miłośnik górskich 
wędrówek. Papież Polak wciąż obecny jest w naszej społeczności. Przez 
wiele lat Gimnazjum w Kozach nosiło imię Jana Pawła II, zaś obecnie 
patronem Niepublicznej Szkoły Podstawowej jest Kardynał Karol Woj-
tyła, a motto szkoły to słowa wypowiedziane przez papieża podczas spo-
tkania z młodzieżą na Jasnej Górze w 1983 roku – „Musicie od siebie 
wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. 

(R)

Wysyłając rozwiązanie krzyżówki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy, tel. + 48 33 817-41-09, e-mail: dyrektor@gbpkozy.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Małgorzata Wróbel, nr telefonu: + 48 33 817-42-91, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania Państwa danych osobowych jest dostępna w siedzibie administratora i na stronie www.gbpkozy.pl
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Bujna zieleń w ogrodzie to towarzy-
stwo uwielbiane przez wiele osób. 
W większości ogrodów spotkać mo-
żemy krzewy i żywopłoty podkreśla-
jące dane miejsce, ale też spełniające 
swoją rolę np. względem stworzenia 
strefy prywatności. Co robić, by były 
bujne i soczyście zielone? – Przycina-
nie krzewów to zadanie obowiązkowe. 
Sprzyja ich rozkrzewianiu się i zagęsz-
czaniu. Musimy jednak pamiętać, by 
nasze prace były wykonane właści-
wie – mówi Jerzy Honkisz, wieloletni 
ogrodnik. 
Używając określenia właściwie, warto 
zwrócić uwagę na podstawowy czyn-
nik – okres, w którym dokonujemy 
pielęgnacji. Które z roślin możemy 
więc przycinać latem? – Od czerwca 
do sierpnia przycinać możemy krzewy 
liściaste zimozielone, buki, graby, ale 
też gatunki iglaste. Cisy, cyprysiki, ja-
łowce – tłumaczy nasz rozmówca. To 
istotne, szczególnie w kontekście okre-
su jesienno-zimowego. Jeśli „spóźnimy 
się” z pracami pielęgnacyjnymi, wyko-
nane zbyt późno mogą być dla rośliny 
groźne. – Znaczenie ma pora kwitnie-
nia, gatunek rośliny i kondycja krze-
wów. Szczególnie rośliny młode i sła-
bo zagęszczone powinniśmy przycinać 
w lecie. Choć to już drugie cięcie, bo 
to pierwsze warto wykonać na wiosnę 
– dodaje koziański ogrodnik.
Ogromne znaczenie względem prawi-
dłowego wzrostu rośliny ma technika, 
jaką będziemy krzewy przycinać. – To 
tak, jak z gotowaniem. Wszystko ma 
swój przepis. Jeśli coś pomieszamy, 
nie będzie smakowało – uśmiecha się 
nasz specjalista. Jak wobec tego powin-
niśmy przycinać krzewy? W pierwszej 
kolejności zajmujemy się cięciem gór-
nej powierzchni, ustalając tym samym 
wysokość krzewu. Następnie formu-
jemy „boczne ściany” tnąc gałązki od 
dołu do góry zgodnie z kierunkiem ich 
wzrostu. Warto zwrócić też uwagę, by 
pielęgnację wykonać w pochmurny 
dzień – duże nasłonecznienie może 
spowodować obeschnięcie rośliny tuż 
po przycięciu. 
Nie bez znaczenia są również narzę-
dzia. Nóż powinien być naostrzony, 
by nie poranić rośliny poprzez poszar-
panie końcówek gałązek. Tępe narzę-
dzia powodują rozszarpywanie tkanek 
– zamiast gładkiego cięcia pojawia się 

rozszarpana powierzchnia, która długo 
zabliźnia się. – A takie rany to idealne 
miejsce do wnikania przez nie chorób 
i szkodników. Jeśli chcemy więc, by 
krzewy szybko gęstniały i były pięknie 

zielone, sprawdzajmy nasze narzędzia. 
Ich ostrość, ale też czystość. Również 
w przypadku roślin niezdezynfekowa-
ne narzędzia mogą być przyczyną cho-
rób – podkreśla ogrodnik. 
Praca z krzewami sprawia najwięcej 
radości, gdy korzystamy z urządzeń 
mechanicznych. – Oczywiście może-
my robić to również nożycami. Ale 
jeśli mamy więcej krzewów, nożyce 
elektryczne lub spalinowe będą dla nas 
wygodniejszym rozwiązaniem. Łatwiej 

uformować wtedy krzewy, szczególnie 
jeśli całe ostrze jest stosunkowo długie 
– mówi nasz rozmówca. 
Pielęgnacja ze względu na formowanie 
żywopłotu to jeden z głównych aspek-

tów, ale nie zapominajmy również 
o nawożeniu i nawadnianiu. – Gęsto 
posadzony żywopłot wyjaławia ziemię, 
dlatego konieczne jest nawożenie. Je-
śli chcemy mieć rośliny bujne i zielo-
ne, pamiętajmy również o tym zabie-
gu. Dostęp do tego typu produktów 
w sklepach jest ogromny, na każdym 
znajdziemy szczegółowe podpowiedzi, 
kiedy dokładnie możemy nawozić – 
kończy Jerzy Honkisz. 

(Mateusz Stwora)

Formujemy żywopłoty!

Pojedyncze krzewy w ogrodzie uformować można w sposób bardzo efektowny i przyku-
wający uwagę

W przypadku dużych żywopłotów warto wspomagać się nożycami mechanicznymi

foto: inspirowaninatura.pl

foto: budujesz.info
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Kalendarium informacje z realizacji kanalizacji sanitarnej, etap X
ZADANIE 2 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie Kolektora Czerwonka (od granicy 
gminy do torów PKP) w rejonie ulicy 
Dolnej” 
Wykonawca wybudował do tej pory 
3475 m kanalizacji sanitarnej co stanowi 
ok. 31% zaawansowania robót liniowych. 

ZADANIE 3 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Krzemionki”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Za-
daniu nr 3. Prace budowlane realizowane 
są na kanale „K” w ul. Krzemowej oraz wy-
konywane są sięgacze kanalizacyjne. Wy-
konawca wybudował do tej pory 7320 m 
kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 86% 
zaawansowania robót liniowych. 
ZADANIE 4 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Małe Kozy, Wróblowice”

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Za-
daniu nr 4. Prace budowlane realizowane 
są na kanale „P” – ul. Południowa.
Wykonawca wybudował do tej pory 
1327 m kanalizacji sanitarnej co stanowi 
ok. 17% zaawansowania robót liniowych. 
ZADANIE 5 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Stary Dwór”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Za-
daniu nr 5. Prace budowlane realizowane 
są na kanale  „M” i „S” w rejonie ul. Wierz-
bowej.
Wykonawca wybudował do tej pory 
1290 m kanalizacji sanitarnej co stanowi 
ok. 27% zaawansowania robót liniowych. 

W celu uzyskania większej ilości informacji 
na temat Projektu oraz szczegółów doty-
czących realizacji poszczególnych zadań 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych, 
do biura Jednostki Realizującej Projekt 
(JRP), mającego siedzibę w budynku Urzę-
du Gminy Kozy na II piętrze, pokój 23 

lub do odwiedzenia strony internetowej 
http://www.kozy.pl/jrp.

Z pewnym przesunięciem w czasie, 
spowodowanym panującą epidemią, 
rozpoczął się mikroprojekt realizowa-
ny przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Kozach w partnerstwie ze Stowarzy-
szeniem Obywatelskim POLONUS 
z Żyliny (Słowacja). Przypomnijmy, że 
zgłoszony przez Bibliotekę mikropro-
jekt pt.: „Kojzkie perełki w malarstwie 
i rzeźbie pogranicza polsko-słowackie-
go”, otrzymał dofinansowanie Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska- 
Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu 
państwa.
W ramach projektu spośród zbiorów 
Izby Historycznej im. Adolfa Zubera, 
poddane zostaną gruntownej konser-
wacji trzy obrazy oraz dwie rzeźby. 
Wszystkie są przykładami rzemiosła ar-
tystycznego z przełomu XIX i XX wie-
ku. W projekcie przewidziane zostały 
również m.in.: warsztaty rzeźbiarskie 
(snycerskie i ceramiczne), seminarium, 
wystawa, a także organizacja gry tere-

nowej oraz wydanie folderu podsumo-
wującego przeprowadzoną konserwa-
cję. Realizacja projektu rozpoczęła się 
1 czerwca br. i potrwa do końca kwiet-
nia 2021 roku. Pierwszym etapem re-
alizacji mikroprojektu będzie wyłonie-
nie wykonawcy konserwacji obrazów 
i rzeźb, podpisanie umowy i rozpoczę-
cie prac, o których postępie będziemy 
informować w kolejnych wydaniach 
„Koziańskich Wiadomości”.

(GBP)

„Kojzkie perełki…” ruszają

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

2014 2020 oraz z budżetu państwa

foto: arch.
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Kojzki Kolektyw Artystyczny we współ-
pracy z Domem Kultury w Kozach zapra-
sza do zapisów na półkolonie aktorsko-ar-
tystyczne dla dzieci w Kozach w okresie 
wakacyjnym. Zajęcia prowadzone będą 
przez pedagogów teatru.

Ramowy program:

Koszt tygodniowego turnusu to kwota 
300 zł, w cenie wliczone są obiady (cate-
ring), zajęcia oraz wycieczki. Wszystkie 

szczegóły uzyskać można drogą mailową, 
to również sposób na zgłoszenie się do za-
jęć – kojzki@gmail.com. 

(RED)

Nic nie jest takie jak było, wielu rzeczy uczy-
my się na nowo lub adaptujemy to, co po-
siadamy do nowej rzeczywistości. Tak było 
i w tym przypadku, gdy przystąpiono do 
realizacji koncertu gitarowego Aleksandra 
Papiernika z założeniem jego prezentacji 
w internecie. – Na starcie należało rozwiązać 
masę „dziwnych” problemów, by przy reali-
zacji zachować wszelkie rygory bezpieczeń-
stwa, a przy okazji nie stać się przestępcą – 
uśmiechają się pomysłodawcy.
Artysta solo na pustej sali i ograniczenie 
ekipy do minimum okazało się rozwiąza-
niem, reszta to umiejętności pracowników 
Domu Kultury, pomysłowość i styl pracy, 
którego nie powstydziłaby się zawodowa 
produkcja filmowa.
Stworzony precyzyjny scenopis pozwolił 
na łączenie zdjęć z kilku planów: sala wi-
dowiskowa, plener w parku oraz kamienio-
łom, a całość uzupełniły materiały archiwal-
ne. – Co ważne, nie mieliśmy problemów 
ze sprzętem. Do współpracy zaprosiliśmy 
Daniela Wysockiego odpowiedzialnego za 
realizację nagrań dźwięku i Marcina Boż-
ka, który przygotował ujęcia z drona. Obaj 
pracowali z nami za przysłowiowy „uścisk 
dłoni”, dlatego dziękujemy im za pomoc – 
podkreślają inicjatorzy koncertu.  
Post produkcja (korekta, montaż, zgranie) 

to kilkanaście godzin pracy w skupieniu 
nad projektem, który w efekcie trwa tyl-
ko niespełna 20 minut na ekranie. – Ktoś 
mógłby się oburzyć, „wielki mi koncert 
20 minut”. Ale to w pełni świadoma decy-
zja realizatorów. Internetowe prezentacje 
z reguły mają długość trzech minut i są 
prostymi filmami. Tymczasem zamierze-
niem było, by widz skupił swoją uwagę na 
„trudniejszym” materiale, jakim jest kon-
cert muzyki poważnej. Dlatego materiał 
przygotowany został na takiej przestrze-
ni czasowej. A z drugiej strony – babcia 
zawsze mawiała: „by lepiej poczuć smak 

wstań lekko głodny od posiłku” – śmieją 
się organizatorzy przedsięwzięcia.  
Zadbano o szczegóły. Premierę zaplano-
wano na piątkowy wieczór, by odbiorca 
poczuł atmosferę kończącego się tygodnia 
pracy i relaksu na koncercie. Poza informa-
cjami w sieci, koncert, jak przystało na wy-
darzenie, anonsowano plakatami. Zamiast 
zaproszenia do sali Domu Kultury pojawił 
się umieszczony QR kod z linkiem odsyła-
jący do właściwej strony internetowej. 
– Realizatorzy cały czas czuli dreszcz emo-
cji. Było to nie tylko nowe doświadczenie, 
ale gdzieś drażnił niepokój, że w czasie obo-
wiązywania licznych zakazów i momenta-
mi wydającymi niezbyt współgrających 
rygorów, namawiamy wszystkich, i sami 
uczestniczymy w czymś zakazanym. Ale 
po tym doświadczeniu możemy potwier-
dzić, że pierwszy kęs zakazanego owocu 
ma smak ogromnej satysfakcji – podsumo-
wują projekt pomysłodawcy.

Koncert „Zaczynamy od Bacha” 

można zobaczyć w serwisie 

YouTube – https://youtu.be/

hIInwTQ2AMY do właściwej 

strony „przeniesieni” zostanie-

cie Państwo również korzysta-

jąc z umieszczonego obok QR kodu.         (DK/RED)

Ponownie razem
Po kilkumiesięcznej przerwie, nareszcie 
drzwi Domu Kultury w Kozach mogły 
otworzyć się szerzej dla grup i stowarzy-
szeń. Cieszy fakt, że jest możliwość działań 
artystycznych, choć nadal z pewnymi rygo-
rami. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 
początku czerwca ruszyły zajęcia indywi-
dualne i dla małych grup. W trosce o osoby 
przebywające w Domu Kultury i w poro-
zumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-
-Epidemiologiczną obowiązuje regulamin 
zawierający rygory sanitarne w związku 
z ryzykiem rozprzestrzeniania się korona-
wirusa, który dostępny jest na stronie www.
domkultury.kozy.pl. – Jesteśmy gotowi do 
dalszego działania, zapraszamy i czekamy 
na Was w Domu Kultury w Kozach – pod-
kreślają organizatorzy zajęć.   (DK)

Zakazany owoc

Teatralnie, wakacyjnie
foto: arch.

9.00-14.00 zajęcia tematyczne: teatralne, 
aktorskie, plastyczne, wokalne, 
ruchowe, plenerowe, wycieczki

14.00-15.00 obiad

15.00-16.00 gry i zabawy na świeżym 
powietrzu

16.00 odbiór dzieci przez rodziców

Warsztaty 
wokalne

Dom Kultury w Kozach zaprasza dzie-
ci na wakacyjne warsztaty wokalne 
w dniach 6-10 lipca 2020 r., w godz. 
9.00-13.00. Koszt: 120 zł od osoby. 
Zapisy i wpłaty w biurze Domu Kul-
tury w Kozach. Szczegóły na stronie 
www.domkultury.kozy.pl
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Mimo niesprzyjającej aury – 
w poniedziałek 25 maja br., o poranku 
w koziańskim parku odbyła się skrom-
na uroczystość zasadzenia pamiątko-
wego dębu. 
Tego dnia przypadała 250. rocznica 
tzw. „koziańskiego exodusu”, czyli 
ucieczki z 1770 roku 313. mieszkańców 
wyznania ewangelicko-reformowane-
go do Prus. Aktu zasadzenia dokonali 
wspólnie wójt gminy Kozy Jacek Kaliń-
ski oraz ks. dr Adam Malina, proboszcz 
parafii ewangelicko-augsburskiej Świę-
tej Trójcy w Lędzinach-Hołdunowie, 
miejscowości, którą przed laty założyli 
kozianie-ewangelicy. 
W akcie zasadzenie drzewa wzięli rów-
nież udział Manfred Centner, kurator 
hołdunowskiej parafii, Miłosz Zelek, 
przewodniczący Rady Gminy Kozy 
oraz dyrektorzy koziańskich instytucji 
kultury. Dąb, któremu nadana będzie 
nazwa „Hołdunów”, stanowić ma upa-
miętnienie obchodów rocznicy „exo-
dusu”, a także istnienia przed wiekami 
społeczności protestanckiej w Kozach.

Tego samego dnia po południu za po-
średnictwem platformy Zoom odbyła 
się konferencja on-line dotycząca hi-
storii protestantów w Kozach i Hoł-
dunowie. W konferencji wzięli udział 
m.in. ks. dr Kazimierz Bem, pastor 
ewangelicko-reformowany z Marl-
borough (Massachusetts, USA) ba-
dacz dziejów polskiej reformacji, ks. 
dr Adam Malina, proboszcz parafii 
w Hołdunowie, dr Mariusz Pawelec, 
historyk,  Bartłomiej Jurzak, Mirosław 
Frączek, Tymoteusz Król, Grzegorz 
Hałat. Zapis filmowy rocznicowej kon-
ferencji dostępny jest na kanale You 
Tube Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kozach.
Opisane wydarzenia stanowiły tylko 
zaznaczenie przypadającej tego dnia 
okrągłej rocznicy „koziańskiego exo-
dusu”. Ograniczenia w obchodach wy-
nikały z panującego stanu pandemii. 
Gdy tylko sytuacja na to pozwoli, pla-
nowane uroczystości zostaną zorgani-
zowane w pełni.

(GBP)

Prawdopodobnie każdy z nas w ostat-
nim czasie odczuł i docenił, jak wiele 
wnosi w nasze życie kultura. Jak czę-
sto sięgamy na co dzień po książkę, 
film, muzykę…

Wśród grona naszych znajomych 
prawdopodobnie znajdziemy mu-
zyka, malarza, rzeźbiarza, wokalistę, 
tancerza, dramaturga, kompozytora, 
pisarza, poetę… i wielu jeszcze przed-
stawicieli jakże szerokiej dziedziny, 
jaką jest kultura. 29 maja obchodzony 
jest Dzień Działacza Kultury. Jest to 
święto wszystkich twórców oraz osób 
wspomagających rozwój życia kultu-
ralnego. Wśród animatorów kultury, 
jednym z pomysłów uczczenia tego 
święta, było nagranie i zamieszcze-
nie w sieci właśnie tego dnia utworu 
„Dni, których nie znamy” Marka Gre-
chuty, niosąc za sobą wymowne prze-
słanie, że „Ważne są tylko te dni, któ-
rych jeszcze nie znamy. Ważnych jest 
kilka tych chwil, tych, na które cze-
kamy”. Z tej okazji, wokalistki Gru-
py Wokalnej i Chóru Domu Kultury 

w Kozach, zmierzyły się z nowym do-
świadczeniem i nagrały swoją wersję 
tego utworu, którą można zobaczyć 
na kanale YouTube Domu Kultury 
w Kozach.
– Jesteśmy i czekamy na Was. Nawet 
jeśli nasze spotkania będą musiały od-
bywać się w trochę innym formacie 
niż dotychczas, obiecujemy, że zro-

bimy wszystko co możliwe, by reali-
zować naszą misję. Misję, którą jest 
uczestnictwo w życiu społecznym, 
będąc platformą aktywności dla osób, 
grup i organizacji, których działania 
przyczyniają się do tworzenia i upo-
wszechniania kultury – zapewniają 
przedstawiciele Domu Kultury.

(DK) 

Dni, na które czekamy

Dąb „Hołdunów”

foto: arch. GBP

foto: arch. 



Tytułowe określenie brzmi, jak począ-
tek informacji prasowej opisującej wy-
padek, gdy kierowca nie zapanował nad 
pojazdem i uderza w budynek kina – to 
jednak nie jest ten przypadek. 
Już na początku XX wieku pojawił się 
pomysł, by na parkingu wyświetlać 
filmy dla przebywających w samocho-
dach. Przez ponad pół wieku ta forma 
rozrywki cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem, szczególnie za oceanem. 
Seanse kina samochodowego stawały 
się monumentalnymi spektaklami fil-
mowymi dzięki bardzo specyficznemu 
odbiorowi obrazu filmowego i wyda-
rzeniami, które przyciągały tłumy zmo-
toryzowanych kinomanów.
– Za sprawą COVID-19, który wymusił 
na nas nowe zachowania, ale też z cie-
kawości proponujemy Państwu udział 

w seansie kina samochodowego – in-
formują organizatorzy pierwszego tego 
typu wydarzenia w naszej miejscowości. 
26 i 27 czerwca br. plac targowy w Ko-
zach zamieni się więc w oldschoolowe 
kino samochodowe! Dwa seanse wie-
czorne (po jednym dziennie), dwa bar-
dzo dobre filmy pasujące do tego kli-
matu. Obraz na 11-metrowym ekranie, 
dźwięk transmitowany do odbiornika 
samochodowego, do tego fastfoodowy 
posiłek i niezapomniane wrażenie – 
tak kreśli się scenariusz na ostatnie dni 
czerwca związane z historycznym ki-
nem samochodowym w Kozach. 
W piątkowy wieczór – g. 21.30, roz-
pocznie się projekcja „Pulp Fiction” 
– amerykańskiego filmu kryminalnego 
z 1994 roku w reżyserii Quentina Ta-
rantino. Nazajutrz widzowie obejrzą 

zaś film z 2002 roku – „Chicago”, ame-
rykański musical nominowany do 13 
Oscarów. 
Osoby zainteresowane organizacją 
i uczestnictwem w tym wydarzeniu od-
syłamy do zasad regulaminowych, które 
znaleźć można na stronach interneto-
wych Domu Kultury oraz Gminy Kozy. 
– Ilość miejsc na sensach będzie ogra-
niczona, decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. Zachęcamy do odwiedzenia 
naszych stron internetowych i spraw-
dzenia szczegółów – podkreślają pomy-
słodawcy.
Bilety dostępne są za pośrednictwem 
serwisu kupbilecik.pl. Po wpisaniu 
w wyszukiwarkę nazwy naszej miejsco-
wości do wyboru mają Państwa oba se-
anse.  

(DK/R)

Samochodem do kina

26 i 27
czerwca

Tytułowe określenie to nazwa wystawy przygoto-
wanej przez Zespół Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Śląskiego oraz Dom Kultury w Kozach 
w Pałacu Czeczów. Ekspozycja prezentująca parki 
krajobrazowe województwa śląskiego w pigułce, ma 
na celu popularyzację oraz przybliżenie piękna przy-
rody i krajobrazu naszych parków krajobrazowych. 
W wielu przypadkach tegoroczne plany wakacyjne 
zostały storpedowane przez pandemię, może warto 
więc zajrzeć, jak urokliwe miejsca znajdują się w naj-
bliższym sąsiedztwie? Wystawa dostępna będzie do 
końca czerwca br., szczegóły znaleźć można w sieci. 

(RED) 

#zaPARKujMY


