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Wrześniowe Dni Kóz były okazją do uroczystego odsłonięcia 
instalacji rzeźbiarskiej przedstawiającej kózkę i koziołka. Zostały 
wykonane z metalu przez naszego lokalnego artystę – Dariusza 
Fludra. Charakterystyczny pomnik sfinansowano w ramach na-
grody zdobytej przez Gminę Kozy w konkursie „Najpiękniejsza 
Wieś Województwa Śląskiego”. Instalacja będzie zapewne cieka-
wym elementem wystroju naszej miejscowości, zachęcamy więc 
Państwa, by przyjrzeć się jej z bliska. Zapewne niebawem pojawi 
się na niejednym zdjęciu, co być może zachęci do odwiedzin na-
szej gminy kolejne osoby?                 (RED)

Wyjątkowe kózki 

Startuje UTW

foto: arch.foto: arch.  GBP

foto: arch.

foto: arch. 

Śląska Akademia Seniora to projekt, który pozwala seniorom 65+ 
oswoić się z komputerem, tabletem i sprawnie poruszać się w świecie 
Internetu. Od ponad dwóch lat z przerwami wywołanymi pandemią 
koronawirusa, kolejne grupy seniorów kończąc cykl szkoleń otrzymu-
ją na własność tablet. Tak też było i tym razem – nowoczesne urządze-
nia trafiły w ręce uczestników kursu. Prowadząca projekt Fundacja 
Partycypacji Społecznej chciałaby kontynuować projekt w Kozach, 
rzecz jasna jeśli nadal seniorzy będą zainteresowani nauką komputera. 
Niewykluczone więc, że niebawem kolejne osoby „zalogują się” w sieci.   
                        (DK)

Komputer już nie taki straszny

foto: arch. DK

W sobotę 4 września w Kozach odbyło się Narodowe Czyta-
nie. Ogólnopolska akcja odbywająca się pod Patronatem Ho-
norowym Pary Prezydenckiej ma już dziesięcioletnią tradycję. 
W tym roku dziełem czytanym była „Moralność Pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej. Z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Kozach na tarasie Pałacu Czeczów tekst dramatu zapre-
zentował z podziałem na role Kojzki Kolektyw Artystyczny 
pod kierunkiem Krystyny Małeckiej oraz Krystyny Filipiak. 
Słuchacze, którzy przybyli na czytanie z własnym egzempla-
rzem dzieła mogli odcisnąć w książce okolicznościową pieczęć.

(GBP)

Narodowe Czytanie „Pani Dulskiej”

Niebawem rozpocznie się rok akademicki w koziańskim Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku. Na pierwszy wtorek października – 5.10 br. 
g. 12.00, przewidziano inaugurację w ramach publicznego wykładu, 
w kolejnych tygodniach zapowiadane są następne aktywności. Cy-
klicznie wykłady odbywać będą się we wtorki o godz. 16.30 w Pałacu 
Czeczów, planowane są również zajęcia taneczne i gimnastyka. – Pla-
nów i pomysłów nie brakuje, jeśli obostrzenia nam nie przeszkodzą, 
będziemy informować o kolejnych aktywnościach – tłumaczą orga-
nizatorzy. Zapisy i wpłaty prowadzone są obecnie przez Dom Kultury 
– szczegółowe terminy i programy wykładów niebawem w sieci – 
www.domkultury.kozy.pl oraz na profilu facebookowym UTW. (RED)
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Na 13 września br. przypadła wyjąt-
kowa, 100. rocznica urodzin Karola 
Handzlika. Z tej niezwykłej okazji ju-
bilata odwiedził z gratulacjami i kwia-
tami wójt Jacek Kaliński.
Karol Handzlik urodził się 13 września 
1921 r. w Pisarzowicach. Był ósmym dziec-
kiem Marii i Jana Handzlików. Jako małe 
dziecko pracował pomagając swoim rodzi-
com w gospodarstwie rolnym. Wkrótce po 
ukończeniu siedmioklasowej szkoły pod-
stawowej wybuchła II Wojna Światowa. 
Został jako młodzieniec wywieziony przez 
okupanta do Niemiec na przymusowe ro-
boty. W latach 1941-1945 pracował u bau-
era na roli w gospodarstwie rolno-ogrod-
niczym przy wszystkich 
pracach z tym związanych.
Okres wojny najbardziej 
utkwił w pamięci Karola 
Handzlika. Miał wtedy nie-
spełna 18 lat i po zajęciu 
Polski przez okupanta mu-
siał opuścić kraj. Czas ten 
wspomina jako lata tułaczki 
i ciężkiej pracy od świtu do 
zmroku, często w strachu 
i niepewności o dalsze losy. 
Były to dni pełne obawy 
i smutku z powodu odda-
lenia od rodziny i Ojczyzny. 
O ucieczce nie było mowy, 
gdyż za taki czyn groził 
obóz zagłady dla niego 
i całej rodziny. Utrzymywał 
kontakt listowy, rodzinę 
odwiedzał tylko dwa razy 

w ramach przysługującego urlopu.
Wybawieniem okazała się Armia Polska, 
która wraz z radziecką przyniosła wolność 
w maju 1945 r. Po tym czasie wszyscy wró-
cili do swoich domów ciesząc się upragnio-
ną wolnością. Po przyjeździe z Niemiec 
podjął pracę w budowlance, a następnie 
w 1947 r. w Bielskich Zakładach Filco-
wych, gdzie pracował aż do 1972 r. W 1950 
r. ożenił się z Genowefą Handzlik z domu 
Honkisz. Mieli trzech synów – Stanisława, 
Tadeusza i Antoniego.
W 1954 r. rozpoczął budowę domu, na 
który sam ręcznie wyrobił 30 tys. sztuk 
cegły, po czym wypalił ją w piecu. Praco-
wał nie tylko w zakładzie, ale także na go-

spodarstwie, które prowadził wraz z żoną, 
hodując inwentarz i uprawiając pole. Po 
przejściu na rentę dorabiał jeszcze na ce-
gielni w Pisarzowicach oraz w spółkach 
wodnych przy melioracji. Pracował także 
przy budowie Szkoły Podstawowej nr 2, 
domu nauczyciela oraz ośrodka zdrowia 
w Kozach.
W 2008 r. został wdowcem, całe swoje ży-
cie poświęcał wychowaniu swoich dzieci, 
wnuków i nadal aktywnie uczestniczy w ży-
ciu rodziny. Doczekał się 8 wnuków i 9 pra-
wnuków. Pomimo trudnego i różnorod-
nego życia spędził 100. rocznicę urodzin 
w dobrym stanie zdrowia.  

(R)

Staje się to już dobrą tradycją, że święta odbywające się 
w gminie Kozy mają i swój ekologiczny wydźwięk. Nie ina-
czej było podczas minionych dożynek.

I tym razem w trakcie gminnego wydarzenia całkowicie zrezy-
gnowano z używania plastikowych materiałów. Zastąpiły je z po-
wodzeniem papierowe tacki, bambusowe sztućce czy kubki wie-
lokrotnego użytku. Zmiana ta, wprowadzona już de facto przed 
pandemią jako jak najbardziej podążająca z duchem czasu, została 
przyjęta przez uczestników dożynkowego świętowania z pełnym 
zrozumieniem, a może i nawet satysfakcją, bo przecież zwolenni-
ków postępowania w trosce o środowisko w Kozach przybywa. – 
Proekologiczne działania o różnym charakterze zamierzamy sys-
tematycznie kontynuować – zapowiadają przedstawiciele Urzędu 
Gminy w Kozach.                   (R)

W poprzednich wydaniach sygnalizowaliśmy możliwość 
umieszczania na łamach Koziańskich Wiadomości płat-
nych ogłoszeń reklamowych. Pierwsze takie ogłoszenia 
istotnie już się w ślad za tym w gazecie pojawiły.
Każdy zainteresowany reklamodawca winien przed zamówie-
niem publikacji zweryfikować regulamin i cennik, które udostęp-
nione zostały na stronie internetowej wydawcy Koziańskich Wia-
domości – www.gbpkozy.pl. Następnie drogą mailową składać 
należy podpisane zamówienia, dokładnie określające parametry 
ogłoszenia. Co ważne z punktu widzenia logistyki, każdorazowo 
formalności dopełnić trzeba najpóźniej do 20. dnia miesiąca po-
przedzającego wydanie. Wszelkie niezbędne szczegóły w zakre-
sie ogłoszeń reklamowych znajdują się na stronie internetowej 
Gminnej Biblioteki Publicznej, zapytania o reklamę kierować 
można równocześnie drogą mailową na skrzynkę redakcyjną – 
wiadomosci@kozy.pl.                (REDAKCJA)

100-latek z Kóz

Dożynki w wersji eko Zareklamuj się w Koziańskich 
Wiadomościach!

foto: arch. 
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W roku 2021 wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia 
można złożyć tylko elektronicznie. W związku z tym na 22 września br. 
(godz. 9.00-12.00) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Kozach pok. 2, odbędzie się dyżur pracownika ZUS, który po-
może wypełnić dokumenty i złożyć wniosek o to świadczenie. By złożyć 
wniosek, należy przygotować ze sobą: dowód osobisty, swój adres mailo-
wy, pesele dziecka/dzieci, nazwę szkoły wraz z adresem oraz numer kon-
ta bankowego. Równocześnie wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ 
złożyć można za pośrednictwem sieci. Szczegóły na załączonym poniżej 
plakacie.          (UG)

W październiku zaplanowane zostały dla mieszkańców gminy 
spotkania z wójtem Gminy Kozy – Jackiem Kalińskim oraz radny-
mi Rady Gminy Kozy. To rzecz jasna okazja do omówienia bieżą-
cych działań podejmowanych przez Urząd Gminy w Kozach, ale 
też dyskusji związanej m.in. z planowanymi inwestycjami. 
– Zachęcam wszystkich mieszkańców, by skorzystać z zaprosze-
nia w wybranej lokalizacji. Poruszać będziemy tematy dotyczące 
całej gminy, ale też poszczególnych obszarów w naszej miejsco-
wości związanych z lokalizacją spotkania – mówi Jacek Kaliński 
wójt gminy Kozy. Spotkania zaplanowane zostały w trzy kolejne 
październikowe dni – wtorek, środę i czwartek. Dokładny harmo-
nogram prezentujemy w tabeli. 

Kozy Centrum
12 października 
– wtorek, godz. 
18.00

Remiza OSP 
w Kozach

Małe Kozy 13 października – 
środa, godz. 18.00

Restauracja Wró-
blówka

Kozy Gaje
14 października 
– czwartek, godz. 
18.00

sala bankietowa 
(dawna Jurajska)

(UG)

Wojewoda Śląski zarządził wybory uzupełniające 
do Rady Gminy Kozy w okręgu wyborczym nr 
14 na dzień 24 października 2021 r. W okręgu wy-
borczym nr 14 obejmującym następujące ulice: Biała, 
Bielska numery nieparzyste od 51 do 127, Olchowa, 
Owocowa, Słoneczników, Srebrna, Wapienna, Wierz-
bowa, Zawiła, Złocieni, Złocista, Złota wybierany jest 
1 radny.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 
i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, były 
przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Biel-
sku-Białej I do dnia 30 sierpnia 2021 r. Zawiado-
mienie o utworzeniu komitetu wyborczego złożył 
jeden Komitet Wyborczy Wyborców Aneta Grońska. 
Do dnia 20 września 2021 r. Gminna Komisja Wy-
borcza w Kozach przyjmuje zgłoszenia kandydatów 
na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 14, 
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kozy.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, jeżeli w danym 
okręgu zostanie zarejestrowana tylko jedna lista kan-
dydatów na radnego, wyborów w tym okręgu nie prze-
prowadza się, co oznacza, że nie będzie głosowania, 
a jedynie zbierze się Gminna Komisja Wyborcza, która 
sporządzi protokół z obsadzenia mandatu radnego bez 
głosowania oraz protokół z wyborów.

(UG)

Spotkania z wójtem i radnymi

Dobry Start 300+Wybory uzupełniające
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Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. Przybliżamy ponownie na na-
szych łamach najważniejsze informacje. 

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój 
obowiązek wynikający z ustawy o na-
rodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań 
w 2021 r. Odmowa udziału 
w spisie powszechnym grozi 
karą grzywny na podstawie 
art. 57 ustawy o statystyce pu-
blicznej.

Obowiązkową metodą jest 
samospis internetowy. 
Wejdź na stronę www.spis.
gov.pl i wypełnij formularz 
spisowy. 

Dokonując spisu za po-
średnictwem aplikacji do 
samospisu należy wykazać 
wszystkie osoby, które w dniu 
31.03.2021 r. o godzinie 
24.00 mieszkały pod danym 
adresem. Wszystkie dodane 
i prawidłowo spisane osoby 
są zwolnione z obowiązku 
samospisu. Oznacza to, że osoby te 
nie muszą samodzielnie logować się 
do aplikacji spisowej, aby dokonać 
samospisu.

Jeśli spiszesz się przez Internet, dasz 
swojej gminie szansę na wygranie cen-
nych nagród w „Konkursie Prezesa 
GUS na najbardziej cyfrową gminę Na-
rodowego Spisu Powszechnego Lud-
ności i Mieszkań 2021”. Szczegóły na 
stronie www.spis.gov.pl/cyfrowa-gmi-
na-nsp-2021.
Jeżeli nie masz dostępu do kompu-
tera/Internetu zadzwoń na infolinię: 
22 279 99 99 i spisz się przez tele-
fon lub odwiedź urząd gminy, gdzie 
na czas trwania spisu przygotowano 
specjalne miejsca spisania się przez 
Internet. Stanowisko do samospisu 
dostępne jest również w siedzibie 
Urzędu Statystycznego w Katowi-
cach (po wcześniejszym umówieniu 
wizyty telefonicznie pod numerem 
32 77 91 233).

Pamiętaj, czas na samospis masz 

do momentu, gdy skontaktuje się 
z Tobą rachmistrz!
Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani 
przez telefon, skontaktuje się z Tobą 
rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z nu-
meru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99, 
aby przeprowadzić spis. 

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie 
spisowi rozpoczęli wywiady bezpo-
średnie. Oznacza to, że rachmistrzowie 
mogą się kontaktować z osobami, które 
nie spisały się samodzielnie przez Internet, 
nie spisały się na infolinii, ani nie uczestni-
czyły w wywiadzie telefonicznym. 

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o na-
rodowym spisie powszechnym ludno-
ści i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1775), nie można odmówić 
przekazania danych rachmistrzowi 
kontaktującemu się z osobami fi-
zycznymi objętymi spisem. Udział 
w wywiadzie prowadzonym przez 
rachmistrza jest obowiązkowy.
Każdy rachmistrz spisowy posiada 
identyfikator zawierający:

1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2) numer identyfikatora oraz hologram,
3) nazwę i logo wojewódzkiego biura 

spisowego,
4) podpis osoby upoważnionej do wy-

stawienia identyfikatora,

5) okres, na jaki identyfikator został wy-
stawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rach-
mistrza można sprawdzić na kilka 
sposobów:
• poprzez specjalnie przygotowaną 

aplikację dostępną na stro-
nie www.rachmistrz.stat.
gov.pl,

• poprzez kontakt z in-
folinią spisową numerem 22 
279 99 99, wybierz 1 – Na-
rodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań, a na-
stępnie 2 – weryfikacja toż-
samości rachmistrza,

• w przypadku wątpli-
wości o pomoc w weryfi-
kacji można także poprosić 
policję.

Spis metodą wywiadu 
bezpośredniego w terenie 
prowadzony jest przez 
rachmistrzów spisowych 
z zachowaniem standar-
dowych zaleceń sanitar-
nych, zgodnie z aktual-
nymi przepisami prawa 

i zaleceniami. W trakcie przeprowa-
dzenia wywiadów bezpośrednich rach-
mistrz spisowy powinien bezwzględnie 
dbać o zachowanie dystansu społeczne-
go, a także realizować obowiązek zakry-
wania ust i nosa. Jeżeli respondent jest 
objęty kwarantanną lub izolacją domo-
wą, wywiad może odbyć się telefonicz-
nie pod warunkiem przekazania rachmi-
strzowi numeru telefonu kontaktowego.

Nie obawiaj się o swoje dane. 
Są bezpieczne, ponieważ chroni je 
tajemnica statystyczna. Dane jed-
nostkowe zbierane i gromadzone 
w badaniach przeprowadzanych w ra-
mach statystyki publicznej są poufne 
i podlegają szczególnej ochronie. 
Pracownicy statystyki publicznej są 
zobowiązani do przestrzegania tajem-
nicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co pytamy w spisie? 
Zapoznać się z ustawą spisową? Wejdź 
na www.spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

(UG)

Ostatnie dni spisu
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Wakacyjna przerwa była dla uczniów Li-
ceum dobrym czasem nie tylko na zrege-
nerowanie sił, odbudowanie koleżeńskich 
relacji, ale także na przygotowanie warsz-
tatu pracy, dzięki któremu szybko wyrów-
nają „braki” będące skutkiem nauczania 
zdalnego. 
Nasza oferta zajęć dodatkowych jest 
w tym roku bardzo bogata (projekt „Roz-
wój edukacji szkolnej w Gminie Kozy”). 
Dedykowana jest zarówno uczniom po-
trzebującym wsparcia, jak i chcącym roz-
wijać swoje zainteresowania. Będą zajęcia 
w małych grupach z matematyki, biologii, 
chemii, informatyki, języka angielskiego 
i niemieckiego, ale także eksperymentalne 

z geografii. Dzięki racjonalnemu wykorzy-
staniu bazy lokalowej zajęcia obowiązkowe 
w naszym Liceum kończą się o godzinie 
15:00, więc na realizację zainteresowań 
zostaje całe popołudnie. Przestrzeń szkoły 
staje się też coraz bardziej przyjazna. Zosta-
ła całkowicie wyremontowana sala lekcyj-
na, w której będą prowadzone zajęcia eks-
perymentalne oraz świeżością (zwłaszcza 
koloru barierki!) zachęca do wspinania się 
w górę klatka schodowa odmalowana od 
wejścia po III piętro. Remonty to wydatek 
22 tysięcy złotych, nie licząc prac wykona-
nych metodą gospodarczą. Z ciekawością 
będziemy obserwować postępy w budo-
wie nowej hali sportowej. Na zajęcia z wy-

chowania fizycznego już za paręnaście mie-
sięcy będzie bliżej. 
Piszę z perspektywy nauczyciela i dyrekto-
ra Liceum, oraz człowieka, który swe losy 
zawodowe od 1993 roku związał z Koza-
mi. Dlatego chętnie powtarzam: „Lubię 
te Kozy”. Czuje się tutaj dobrą energię 
sprzyjającą twórczym działaniom. Prag-
matyzm łączy się z odwagą. Śmiało sięga 
się po zewnętrzne środki finansowe, a przy 
tym gospodarnie wykorzystując własne. 
Tę dobrą energię „wydzielają” śmiali ludzie 
z różnych pokoleń, a od ponad 20 lat są to 
także absolwenci naszego Liceum, którzy 
wybrali Kozy jako swoje miejsce na Ziemi.

(Alina Nowak)

Nowy rok szkolny przywitał społecz-
ność uczniowską Szkoły Podstawowej 
nr 2 niezwykle istotnymi zmianami.

Trwają już prace przy budowie nowej sali 
gimnastycznej, ale wewnątrz budynku 
również można zauważyć transformację. 
Powszechnie wiadomo, że wpływ oto-
czenia odgrywa dużą rolę w przyswaja-
niu wiadomości. Od września uczniowie 
będą się uczyć fizyki, chemii, biologii i ma-
tematyki w wyremontowanych salach. 
Zmodernizowane zostały także zaplecza 
naukowe tych klas.
Dzięki funduszom z projektów unijnych 
oraz środkom własnym udało się zakupić 
nowoczesne meble do sal lekcyjnych, po-
moce dydaktyczne, a pracownicy szkoły 
zaangażowali się w odświeżenie ścian i sufi-
tów. Ponadto udało się wyremontować po-
kój nauczycielski – tam odnowiono parkiet 
i pomalowano ściany. Dzięki zastosowaniu 
jasnych barw rozjaśniono korytarz obok 
stołówki szkolnej.

Na zewnątrz budynku wymieniono oryn-
nowanie, zabezpieczono połączenie bu-
dynku szkoły podstawowej i liceum przed 
zniszczeniami, które są dziełem gołębi. 
Tzw. komin między budynkami wreszcie 
doczekał się otynkowania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż większość prac 
wykonali pracownicy szkoły. Dzięki pod-
jętym działaniom na pewno poprawi się 
komfort pracy uczniów i nauczycieli oraz 
pracowników administracji i obsługi. 

(SP2)

Lubię… powakacyjne wieści z „Baczyńskiego”

W jeszcze lepszych warunkach

foto: arch. SP2

foto: arch. Liceum
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Deszczowe dni na przełomie sierpnia i września krzyżowały 
plany wykonawcy robót remontowanych w rejonie ulic Iry-
sów, Bukietowej, Wiśniowej i Lazurowej. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że prace postępują. 
Zakończono budowę kolektora kanalizacji deszczowej 
wzdłuż ulicy Irysów, wykonano również stabilizację gruntu 
w ulicy Irysów oraz w części ulicy Wiśniowej, całość uzu-
pełniono odpowiednim kruszywem. Przeprowadzone prace 
umożliwiły robotnikom rozpoczęcie tych prac związanych 
z układaniem krawężników. 
Licząc na dobrą pogodę w okresie jesiennym, przyglądać bę-
dziemy się prowadzonej inwestycji powracając do niej m.in. 
materiałem zdjęciowym w kolejnych wydaniach naszej gazety.

(UG)

Bardzo zaawansowane są roboty prowadzone w obrębie ulic 
Lipowej, Kalinowej i Morelowej. Drogowcy ułożyli pierwsze 
warstwy asfaltu na remontowanych drogach, zaś chodnik 
wzdłuż ulicy Lipowej oraz pobocza utwardzane są betonową 
kostką brukową. Na wszystkich ulicach dwie warstwy asfaltu 
ułożone zostaną jeszcze w tym roku, w przyszłym planowane 
jest zabudowanie wyniesionych skrzyżowań ulicy Lipowej 
z Kalinową i Morelową, mających zwiększyć bezpieczeństwo 
zarówno kierujących, jak i pieszych. Równocześnie przebu-
dowany zostanie wówczas odcinek ulicy Lipowej od skrzy-
żowania z ulicą Morelową do skrzyżowania z ulicą Przecznią. 

(UG)

Kanalizacja i krawężniki

foto: MS

Pierwszy dzień września i pierwszy 
dzwonek tradycyjnie oznajmiający 
początek nowego roku szkolnego. Ale 
zanim to nastąpiło w Szkole Podsta-
wowej nr 1 trwały intensywne prace 
związane z remontem i wyposażeniem 
dwóch nowych pracowni. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
rozstrzygnął w kwietniu br. konkurs „Zie-
lona Pracownia 2021”. Szkoła Podstawo-

wa nr 1 w Kozach znalazła się wśród lau-
reatów, czym zapewniła sobie możliwość 
sfinansowania projektu odnowienia i wy-
posażenia nowoczesnej pracowni geogra-
ficznej. Dzięki przyznanym środkom w sali 
wymieniono meble, zakupiono nowe glo-
busy i komplet map świata. Salę wyposażo-

no w tablicę interaktywną 
wraz z projektorem, tella-
rium oraz model jaskini 
krasowej. 
W rozpoczętym roku 
szkolnym na terenie SP1 
odbywać się będą różno-
rodne zajęcia dodatko-
we dla uczniów, którzy 
chcą rozwijać swoją wie-
dzę bądź wyrównywać 
braki w wiadomościach 
i umiejętnościach z da-
nego przedmiotu. Reali-
zacja niektórych zajęć 

będzie możliwa dzięki udziałowi szkoły 
w projekcie unijnym. To właśnie dzięki 
dofinansowaniu z Unii Europejskiej udało 
się doposażyć w sprzęt, odczynniki i po-

moce dydaktyczne pracownię chemiczną. 
W sali znalazło się dygestorium i stolik do 
demonstracji doświadczeń chemicznych. 
Ponadto zakupiono m.in. szkło i wypo-
sażenie laboratoryjne, zestawy do chemii 
organicznej i nieorganicznej umożliwia-
jące budowanie cząsteczek wybranych 
związków chemicznych, chemiczne me-
mory, pakiet nauczycielski do prezentacji 
budowy atomu, zestaw do badania wody. 
Wśród odczynników znalazły się substan-
cje niezbędne do samodzielnej produkcji 
świec i mydeł. Zadbano również o pomoce 
pozwalające wytłumaczyć wybrane prawa 
i zjawiska fizyczne związane z elektryzowa-
niem się ciał, ciśnieniem hydrostatycznym, 
prądem elektrycznym. 
Obie pracownie zostały odmalowane, 
wymieniono w nich również oświetlenie 
i drzwi. Pachnące świeżością i przyciąga-
jące wzrok nowymi kolorami zachęcają 
do podjęcia wysiłku i zdobywania wiedzy 
w nowym roku szkolnym.   

(SP1)

Nowe szkolne pracownie

Trzy ulice, zaawansowane prace

foto: MS

foto: arch. SP1



8 Koziańskie Wiadomości
WRZESIEŃ 2021 INWESTYCJE

Budowa rozpoczęta
Roboty związane z budową hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach 
ruszyły na całego – efekty tych prac do-
strzec możemy z łatwością. 
Umowę na realizację zadania 9 sierpnia br. 
podpisał wójt Gminy Kozy z firmą Andrzej 
Pszczółka i Spółka z Porąbki wyłonioną 
w postępowaniu przetargowym. Po prze-
kazaniu terenu budowy, nazajutrz ruszyły 
pierwsze roboty ziemne. Rozpoczęto od 
wykopu pod projektowany parking, rów-
nolegle zasypując go tłuczniem kamien-
nym, co rzecz jasna ułatwia logistykę na 
terenie budowy. – Dzięki temu również 
koła samochodów nie zanieczyszczają ulic 
błotem – tłumaczy wykonawca. 
Co ciekawe, w trakcie robót ziemnych 
znaleziono „pamiątki” z II wojny świato-

wej. Policjanci z Kobiernic oraz saperzy 
z Gliwic szybko uporali się jednak z „nie-
spodzianką” i roboty zostały wznowione.  
– Deszczowa aura na przełomie sierpnia 
i września spowolniła chwilowo tempo 
prac. Mamy nadzieję, że pogoda jesienią 
będzie dobra i budowlańcy zrealizują zało-
żony harmonogram robót – mówi Marcin 
Lasek, zastępca wójta gminy Kozy. 
W nowej hali do dyspozycji sportowców 
będzie płyta boiska o wymiarach 20m x 
40m. Co istotne, dzięki kurtynom będzie 
możliwość prowadzenia zajęć w podziale 
na trzy grupy – informacja ta zapewne ucie-
szy uczniów i nauczycieli. Boisko dostoso-
wane będzie do rozgrywania m.in. meczów 
piłki siatkowej i koszykowej, przewidziano 
rzecz jasna w pełni doposażone zaplecze 

– szatnie oraz sanitariaty. W obrębie hali 
sportowej powstanie również sala fitness 
i siłownia. 
Warto podkreślić, że hala sportowa zapro-
jektowana została w taki sposób, by mogły 
korzystać z niej osoby niepełnosprawne. 
Winda pozwoli wjechać osobie na wózku 
lub z innymi niepełnosprawnościami z po-
ziomu parkingu na I piętro. 
Za halą sportową wzdłuż ulicy Krakowskiej 
powstanie bieżnia sprinterska z nawierzch-
nią bezpieczną o długości 80 metrów oraz 
bieżnia do skoku w dal.
Realizacji inwestycji będziemy się bacznie 
przyglądać, powracając do prowadzonych 
robót na łamach naszej gazety.

(RED)

Komentarz – Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy: 
– Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach stała się faktem. To 
duży przełom w historii szkoły, ale też naszej gminy. Równocześnie to pierwszy obiekt 
sportowy w naszej miejscowości z pełnowymiarowym polem gry. Przestrzeń 20 na 40 
metrów umożliwiać będzie rozgrywanie spotkań towarzyskich, mistrzowskich oraz orga-
nizację zajęć treningowych m.in. w grach zespołowych – piłce siatkowej, koszykowej, noż-
nej i ręcznej. Stworzy równocześnie możliwość organizacji wydarzeń pozasportowych, 
jak wystawy, targi, inauguracje szkolne czy rozgrywki e-sportowe. Cieszę się, że podniesie 
to w dużym stopniu standard nauczania. Dotychczas uczniowie korzystać mogli jedynie 
z małej sali gimnastycznej lub przechodzić do Centrum Sportowo-Widowiskowego, co 
było rzecz jasna bardzo czasochłonne i uciążliwe, szczególnie zimą. O potrzebie rozbudo-
wy zaplecza sportowego 
przy Szkole Podstawowej 
nr 2 mówiono już w la-
tach 90. ubiegłego wieku. 
Niestety nigdy nie było 
wystarczających środków 
finansowych. Tym razem 
jednak dzięki skuteczne-
mu pozyskaniu środków 
finansowych z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji 
Lokalnych i zabezpie-
czeniu wkładu własnego, 
budowa hali jest już w 
trakcie.

W LICZBACH
1750 – powierzchnia zabudowy 
w metrach kwadratowych 

15 000 – kubatura budynku 
w metrach sześciennych 

~ 200 – ponad dwieście miejsc 
przewidzianych zostało dla widowni

1 – na poziomie pierwszego piętra 
powstanie przewiązka łącząca budy-
nek szkoły z halą 

5 – w ramach dofinansowania z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych gmina Kozy pozyskała 5 milio-
nów złotych 

foto: arch.

foto: arch. UG
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Parafia Świętych Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza w Kozach ma nowego 
proboszcza, którym mianowany zo-
stał ksiądz Andrzej Piotrowski, zastę-
pując w tej roli ks. Kazimierza Grelę. – 
Dostrzegam w nowym miejscu ogrom 
możliwości. To, co uderzyło mnie po-
zytywnie to duże zaangażowanie para-
fian w sprawy, które kościoła dotyczą 
– mówi proboszcz.
Niemal dokładnie 11 lat, począwszy od 
lipca 2010 roku aż do sierpnia br., funkcję 
proboszcza Parafii Św. Apostołów Szy-
mona i Judy Tadeusza sprawował ks. Ka-
zimierz Grela. Prócz duchowego rozwoju 
parafian i różnych grup funkcjonujących 
blisko kościoła, także i sama świątynia 
zmieniła swoje oblicze poprzez szereg 
ważnych prac, jakie z powodzeniem zo-
stały przeprowadzone. – Chodziło o to, 
aby parafianie czuli się w swojej świątyni 
jak najlepiej. Jestem wdzięczny ludziom 
za to, że obdarzyli mnie zaufaniem. To ich 
ofiarność była najważniejsza, bo bez niej 
niczego nie udałoby się zrobić – przyznaje 
żegnający się z parafią ks. Grela.
Jego następca – ks. Andrzej Piotrowski 
– pełnił wcześniej długoletnią kapłańską 
posługę w Parafii Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny w Mesznej. Jak 
przyznaje, początkowy okres po przenosi-
nach do innego miejsca poświęcił na zapo-
znanie się z nowymi okolicznościami. Już 
na samym wstępie zaznacza, że koziańska 
społeczność wywarła na nim bardzo pozy-
tywne wrażenie. – Dostrzegam w nowym 
miejscu ogrom możliwości. To, co ude-
rzyło mnie pozytywnie to duże zaangażo-
wanie parafian w sprawy, które kościoła 
dotyczą. Tyczy się to także władz gminy 
i podległych jej jednostek na różnych płasz-
czyznach – mówi ks. Piotrowski. – Mamy 
liczne wspólnoty, które do tej pory bardzo 
prężnie i aktywnie działały. Widzę tu dobrą 
wolę parafian, aby pewne rzeczy kontynu-
ować i rozwijać, ale wymaga to oczywiście 
poświęcenia ludziom czasu – dodaje.
Proboszcz Parafii Św. Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza zapowiada, że sporą uwa-
gę zamierza poświęcić temu, aby młodzi 
ludzie chcieli chodzić do kościoła, znaj-
dując w tym sens i potrzebę. – Alternatyw 
jest we współczesnym świecie tak wiele, 
że naprawdę o to niełatwo. Dlatego mło-
dzież oazowa powinna otrzymać ciekawy 
program, który wyzwoli ich duchowy po-
tencjał – podkreśla ks. Andrzej Piotrow-
ski. – Chciałbym również, aby młodzież, 

a więc choćby byli ministranci czy lektorzy, 
dziś mający już swoje rodziny, mogli służyć 
przy liturgii – dopowiada. 
Do końca września mają odbyć się pierw-
sze spotkania poszczególnych grup związa-
nych z parafią, m.in. wspólnoty dzieci. Po-
jawia się już pomysł, aby wprowadzić stałą 
niedzielną mszę świętą dla najmłodszych, 
którzy liturgię ubogacaliby swoim śpiewem 
i uczestniczyli także w jej przygotowaniu. 
Dodaje, że na ile będzie to możliwe w cza-
sie wciąż pandemicznym organizowane 
będą wyjazdy i pielgrzymki, rzecz jasna 
z przeznaczeniem dla wszystkich zaintere-
sowanych osób. Nowy proboszcz wyraża 
jednocześnie nadzieję na bliską współpra-
cę z prężnie działającymi w Kozach Akcją 
Katolicką czy też wspólnotą Domowego 
Kościoła. – Jako ksiądz zawsze słuchałem 
tego, co ludzie proponują. Na wszelkie po-
mysły pozostaję otwarty, bo wiem, że tylko 
współpracując i mając wsparcie wiernych 
można coś dobrego zrobić – mówi ks. Pio-
trowski.

Systematycznie czynione będą starania 
o dalszą poprawę stanu samego kościoła 
i jego otoczenia. Plany najbliższe, mają-
ce typowo infrastrukturalny charakter, 
obejmują m.in. generalny remont przyko-
ścielnych toalet, wymianę poszycia dacho-
wego starej wikarówki czy modernizację 
głównego budynku plebanii. Zdaniem ks. 
Andrzeja Piotrowskiego, potrzebny jest 
także parking, który zaspokoi faktyczne 
potrzeby mieszkańców w centrum Kóz, 
również tych przybywających do kościoła. 
– Mam takie doświadczenia z Mesznej, bo 
tam wygodne parkingi udało się stworzyć 
w bezpośredniej bliskości świątyni. Tutaj 
mamy za plebanią spory areał, który moż-
na pod ten cel spożytkować – wyjaśnia 
i szybko dopowiada. – Cenię sobie każdy 
dar składany przez ludzi. Tu serce jest naj-
ważniejsze i troska o wspólne dobro, bo tak 
właśnie postrzegam parafię – podsumowu-
je kapłan.

(Marcin Nikiel)

Wsparcie wiernych bardzo potrzebne

W ostatnich latach sporo działo się przy parafii 
Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, 
najbliższe miesiące to również czas kolejnych 
inwestycji.

Tegoroczne, majowe uroczystości były jedny-
mi z ostatnich, w których przed przejściem na 
emeryturę wziął udział ks. Kazimierz Grela.

Ks. Andrzej Piotrowski - nowy proboszcz w Kozach.

foto: MSfoto: Piotr Honkisz

foto: arch.
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Drugi weekend wrześnie obfitował 
w piękną aurę i wiele atrakcji przy-
gotowanych z okazji Święta Powiatu 
Bielskiego, Dni Kóz i tradycyjnych, 
dorocznych Dożynek. Do wydarzeń 
powracamy zdjęciowymi migawkami 
autorstwa Sebastiana Harężlaka, szcze-
góły związane z poszczególnymi wyda-
rzeniami i konkursami znaleźć można 
rzecz jasna w sieci, w tym m.in. na stro-
nach internetowych organizatorów. 

(RED)

Wrześniowe święto
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foto: Sebastian Harężlak
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Sprawdzian przed 
mistrzostwami

Magdalena Szpila i Wiesław Wróbel zaliczyli kolejne międzyna-
rodowe starty, będące istotnym etapem przygotowań do zbliża-
jących się mistrzostw świata w trójboju siłowym.
W słowackiej Trnavie odbyły się mocno obsadzone zawody „Victoria 
Cup” w konkurencji martwego ciągu. Łącznie udział wzięło w nich 108 
zawodniczek i zawodników z różnych państw Starego Kontynentu.
Reprezentujący gminę Kozy Magdalena Szpila i Wiesław Wróbel za-
demonstrowali wysoką formę. Podopieczna Stowarzyszenia Sportów 
Siłowych Benchpress w grupie rywalizujących w kategorii wiekowej 
do lat 16 zajęła 2. miejsce, podnosząc 130 kg i ustępując tylko przeciw-
niczce z Węgier. Także na drugim stopniu podium stanął Wróbel, który 
osiągnął wynik 270 kg.
Dla koziańskiego duetu był to ważny sprawdzian, wszak w drugiej po-
łowie września udadzą się do węgierskiego Miszkolca. Przewidziano 
tam prestiżowy światowy czempionat, w którym trójboiści z Kóz mogą 
ponownie odegrać istotne role z walką o medale włącznie.     (R)

Z udziałem licznego grona 68 szachistów odbyła się w Kozach 
10. edycja Turnieju Szachowego im. Władysława Honkisza.
Doroczne zawody, w tym roku przeprowadzone w odsłonie jubile-
uszowej, raz jeszcze okazały się przedsięwzięciem zajmującym ważne 
miejsce w szachowym kalendarzu i łączącym pokolenia. Warto wspo-
mnieć, że najmłodszy uczestnik imprezy w Domu Kultury w Kozach 
Tymon Szczepanek urodził się w 2017 roku, zaś najstarszy Zygfryd 
Hoder w roku 1943. Wszystkim entuzjastom szachowej rywalizacji 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy zagwaran-
towało zawody w kategorii open seniorów, ale również w grupach mło-
dzieżowych. Ostatecznie miejsca na podium poszczególnych kategorii 
zdobyli:

Seniorzy:
1. Dawid Gondzik
2. Andrzej Cudnik
3. Mateusz Matuszczyk

Juniorzy do 18 lat:
1. Bartosz Bała
2. Jakub Marszałek
3. Bartosz Dziedzic

Juniorzy do 10 lat:
1. Jakub Kałuża
2. Jan Biela
3. Wojciech Smoliński

Już po turnieju rozegra-
na została atrakcyjna 
symultana najlepszych 
zawodników w Kozach 
z Arcymistrzem Rafałem 

Antoniewskim. Gość specjalny, po ponad dwóch godzinach szacho-
wych potyczek, wygrał wszystkie partie z ambitnie starającymi się go 
pokonać konkurentami. 

(RED)

Szachowy jubileusz
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Punktują u siebie
Trwają a-klasowe rozgrywki piłkar-
skie, a w nich dobrze spisuje się druży-
na LKS Orzeł Kozy.
Inauguracja sezonu 2021/2022, po wcze-
śniejszym finalnym utrzymaniu w stawce 
A-klasy w Podokręgu Bielsko-Biała, nie 
była dla kozian pomyślna. Rywalizacja 
z Zamkiem Grodziec zakończyła się trium-
fem 2:0 przeciwnika, który w pełni wyko-
rzystał atut własnego boiska.
Podopieczni trenera Marcina Stefanowi-
cza błyskawicznie zrehabilitowali się. W so-
botę 21 sierpnia w Kozach pokonali 2:0 
faworyzowaną ekipę z Bronowa, to dzięki 
golom Dawida Żurka w podbramkowym 
zamieszaniu i Michała Komędery pięknym 

strzałem z dystansu.
Z wyjazdu do Wilamowic futboliści Orła nie 
zdołali ponownie przywieźć zdobyczy, tracąc 
dystans do miejscowego zespołu we wstęp-
nym kwadransie drugiej części spotkania. 
Ale za to w piłkarski wrzesień weszli w stylu 
najlepszym z możliwych. 
Rezerwom LKS-u Cza-
niec nie dali szans, a wy-
grana 3:0 w pełni tego 
dowodzi. Łupami strze-
leckimi w efektownym 
sukcesie podzielili się: 
Przemysław Pielesz, Ja-
kub Kunicki i Kacper Po-
lakowski.

Wyniki LKS Orzeł Kozy w A-klasie Bielsko-Biała:

• Zamek Grodziec 0:2 (wyjazd)

• Rotuz Bronów 2:0 (dom), gole: Żurek, Komędera

• Wilamowiczanka Wilamowice 0:2 (wyjazd)

• LKS II Czaniec 3:0 (dom), gole: Pielesz, Kunicki, 

Polakowski   (MA)

To będzie wyjątkowy bieg
Znany jest już termin kolejnego Biegu na Hrobaczą Łąkę. Prestiżowe wydarzenie, które każdorazowo gromadzi w Kozach 
wielu znakomitych biegaczy, zaplanowane zostało w kalendarzu imprez na sobotę 4 czerwca 2022 roku. Nadchodząca edycja 
imprezy będzie bez wątpienia wyjątkowa. To za sprawą jej jubileuszowej, 20. odsłony. Biegowi na szczyt Hrobaczej Łąki towa-
rzyszył będzie tradycyjnie Rajd Nordic Walking dla wszystkich entuzjastów aktywnego spędzania czasu. Zapisy do udziału, jak 
zapowiada Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach, wystartują w styczniu. Warto przypomnieć, że w tegorocznej edycji 
zawodów padł rekord frekwencji, łącznie na starcie stanęło aż 297 osób.                     (M)

– Zajęcia te będą dodatkową formułą umożliwiającą rozwój 
indywidualny zawodniczek i zawodników z naszego klubu – 
tak UKS Kozy awizuje zajęcia przygotowania motorycznego, 
które będą całkowitą nowością w ofercie klubu.
Wprowadzenie tego rodzaju treningów to następstwo podjętej 
współpracy z trenerem przygotowania fizycznego Kamilem Oraw-
czakiem – absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Ka-
towicach, trenerem UEFA A oraz UEFA Elite Youth, uczestnikiem 
licznych konferencji trenerskich oraz staży w takich klubach, jak 
m.in. Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao czy Red Bull Salzburg i kur-
sów oraz szkoleń z zakresu przygotowania motorycznego na po-
szczególnych etapach szkolenia. Zajęcia będą odbywać się dodatko-
wo w poniedziałki i piątki na obiektach Prywatnej Szkoły im. Kard. 
Karola Wojtyły oraz Royal Tenis Club w podziale na roczniki 2008-
2009, 2010-2011 i 2012-2013. Grupy liczyć będą maksymalnie po 
8 osób, aby zapewnić możliwie indywidualny charakter treningów. 
Te zostaną poświęcone przede wszystkim na skorygowanie wad 
postawy, naukę prawidłowej techniki biegu, wzmocnienie mięśni 
posturalnych ciała oraz rozwój cech motorycznych.             (RED)

Po występie na Igrzyskach Olimpijskich pochodzący 
z Kóz kolarz górski Bartłomiej Wawak zaprezentował się 
w kolejnych międzynarodowych startach.
W połowie sierpnia Bartło-
miej Wawak wystartował 
w Mistrzostwach Europy, 
jakie przeprowadzone zo-
stały w Serbii. Kozianin 
zademonstrował w nich 
niezłą formę, zajmując 16. 
miejsce w mocno obsa-
dzonej stawce. – Nie po-
wiem, miałem lekkie oba-
wy przed tym wyścigiem. 
Bałem się, że zwyczajnie 
zabraknie mi sił. Z mojego 
występu jestem zadowolo-
ny. Trochę zabrakło odwagi, ale oceniam ten wyścig na plus. Zu-
pełnie inne ściganie na schodach wymagało innego rozłożenia 
sił, jednak musimy być nauczeni do każdego rodzaju przeszkód 
i tras, bo jak widać organizatorzy potrafią zaskoczyć – ocenił ko-
larz na swoim profilu w mediach społecznościowych. Intensyw-
ny miesiąc przyszło zwieńczyć 28-latkowi w Val di Sole, gdzie 
zawitali najlepsi specjaliści od górskiej rywalizacji kolarskiej na 
świecie. Wawak dzielnie walczył o to, by przebić się do czołów-
ki, ale ostatecznie sklasyfikowany został na 24. pozycji. – Mogło 
być trochę lepiej, ale jest dobrze. Trudno było mi się pozytywnie 
nastawić na dalszą rywalizację po wcześniejszym starcie – nad-
mienił olimpijczyk z Kóz. 

foto: LKS Orzeł Kozy

Nie tylko futbol Wśród najlepszych na świecie

foto: UKS Kozy

Podopieczni UKS Kozy, prócz szli-
fowania formy stricte piłkarskiej, 
będą już niebawem regularnie 
uczestniczyć w zajęciach związa-
nych z kompleksowym przygoto-
waniem motorycznym.

foto: @wolisphoto (Facebook/BartWawak)
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Piwo
Do II połowy XIX wieku koziańskie karcz-
my zaopatrywano w piwo produkowane 
w dworskim browarze, który mieścił się 
w dawnych zabudowaniach gospodar-
czych (dziś magazyny sklepu ogrodnicze-
go). Poprowadzenie w 1888 roku przez 
Kozy linii kolejowej nr 117 dało możliwość 
sprowadzania do Kóz różnorodnych pro-
duktów i towarów w większych ilościach, 
w tym również piwa. Sprzedażą, a często 
także produkcją alkoholi, w tym piwa na 
polskich dworach, zajmował się propina-
tor. Wiadomo, że w Kozach końcem XIX 
w. dworskim propinatorem był Emil Blu-
menfeld, karczmarz pochodzenia żydow-
skiego. Emil Blumenfeld był dzierżawcą 
karczmy „Pod Koniem” (dziś budynek 
Domu Kultury), prowadził także rozlew-
nię piwa, zlokalizowaną w dzisiejszym bu-
dynku Urzędu Gminy. Budynek ten, ów-
cześnie parterowy, był równocześnie pilnie 
strzeżonym magazynem wódek.
Od czasu poprowadzenia przez Kozy ko-
lei, piwo do Kóz zaczęto sprowadzać, stąd 
nieopłacalnym stało się utrzymywanie wła-
snego dworskiego browaru. Emil Blumen-
feld rozlewał piwo do specjalnych szkla-
nych butelek o pojemności od 0,5 do 1 
litra, sygnowanych jego imieniem i nazwi-
skiem oraz nazwą miejscowości. Od 1904 
roku funkcję propinatora pełnił Franciszek 
Hołuj (1871-1927), jednak po wybudowa-
niu okazałej kamienicy naprzeciwko stacji 
kolejowej w Kozach, postanowił otwo-
rzyć własną działalność. Firma Franciszka 
Hołuja działała prawdopodobnie od 1907 
roku i składały się na nią: reprezentacja 
i rozlewnia piwa Arcyksiążęcego Browa-
ru w Żywcu, produkcja i rozlewnia wody 
sodowej „Fortuna”, produkcja wstążek 
do pakowania „Solo” oraz własna restau-

racja. Zarówno piwo, jak i woda sodowa, 
rozlewane były przez Franciszka Hołuja 
do oryginalnych butelek. Dziś po ponad 
stu latach ślady dawnej przedsiębiorczości 
kozian są cennymi przedmiotami kolekcjo-
nerskimi. 
Butelka po piwie żywieckim z rozlewni 
F. Hołuja jest jedną z najbardziej poszu-
kiwanych w środowisku birofilów, czyli 
kolekcjonerów historycznych przedmio-
tów związanych w piwem. Oprócz bute-
lek Franciszek Hołuj, a później jego syn 
Stefan, sygnowali swoje produkty własny-
mi etykietami. Dzięki nim możemy do-
wiedzieć się, jakie trunki były popularne 
w Kozach w I poł. XX w. I tak pośród piw 
królował „Zdrój Żywiecki”, „Piwo Marco-
we”, „Lager”, „Porter” oraz „Ale”. Do nie-
których z gatunków dopiero dziś powraca 
branża piwowarska, a koziańscy piwosze 
nie słyszeli o nich przez dziesięciolecia po 
II wojnie światowej. Dla przedwojennych 
kozian „Lager” czy „Ale” były u Hołuja na 
wyciągnięcie ręki. Oprócz piw, wytwór-
nia Hołujów produkowała także likiery 
np. „Karpatówkę”, „Gruszkówkę”, „Likier 
Poziomkowy” czy „Rum Obywatelski”. 
Do charakterystycznych „kracheli”, czyli 
butelek z porcelanowym korkiem na dru-
cianym zatrzasku firma Hołujów rozlewała 
wodę sodową, również z dodatkiem soku 
malinowego.
Oprócz działalności czysto monopolowej 
Franciszek Hołuj zaangażowany był rów-
nież w działalność społeczną. Był członkiem 
Związku Weteranów armii cesarsko-kró-
lewskiej oraz Stowarzyszenia Gimnastycz-
nego „Sokół”. W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego w restauracji Francisz-
ka Hołuja swoje zebrania miało Stowarzy-
szenie Byłych Wojskowych w Kozach. 

        (Bartłomiej Jurzak)

Dom Franciszka Hołuja.

Etykieta „Piwo Marcowe” 
z rozlewni Stefana Hołuja.

Fragment beczki drewnianej 
z Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu.

Franciszek Hołuj (1871-1927) w mundurze 
członka Związku Weteranów.
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Kilkanaście lat temu butelka o pojem-
ności 1 litra z rozlewni piwa Franciszka 
Hołuja w Kozach wystawiona została na 
aukcji internetowej. Licytacja sięgnęła 
wtedy kwoty ponad 1400 zł. Butelkę sta-
rało się zakupić Towarzystwo Miłośni-
ków Historii i Zabytków Kóz, niestety 
nie udało się zebrać dostatecznej sumy. 
Dodajmy, że butelka była… pusta.

(GBP)
foto: dzięki uprzejmości kolekcjonera 

Andrzeja Jekiełka

„Człowiek na kra-
wędzi” to motyw 
przewodni 2. edycji 
konkursu filozoficz-
nego, którego organizato-
rem od tego roku  jest Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kozach. Zadaniem  uczest-
ników jest napisanie eseju poruszającego 
temat kondycji człowieka, jego egzystencji 
w obliczu zagrożeń i wyzwań współczesne-
go świata.
Konkurs adresowany jest do osób powyżej 
16. roku życia. Co istotne, mogą przystąpić 
do niego nie tylko mieszkańcy Kóz, lecz 
także innych miejscowości. Praca konkur-
sowa powinna wyrażać subiektywną opi-
nię piszącego i być przygotowana w formie 
pliku tekstowego o objętości od 4000 do 
6000 znaków ze spacjami. 
Esej wraz z wypełnionym oświadczeniem 
uczestnika konkursu należy przesłać do 15 

października br. na adres e-mailo-
wy: biblioteka@gbpkozy.pl lub 

w wersji papierowej do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kozach. Kon-

kursowe jury wyłoni jednego zwycięzcę 
i przyzna ewentualne wyróżnienia. Na 
laureata konkursu 
i osoby wyróżnione 
czekają atrakcyjne 
nagrody. 
Dodatkowo zwy-
cięski esej zostanie 
opublikowany na 
naszych łamach. 
Honorowy patro-
nat nad konkur-
sem sprawuje wójt 
Gminy Kozy Jacek 
Kaliński – pomy-
słodawca całego 
przedsięwzięcia. 

Szczegółowy regulamin wraz z oświad-
czeniem uczestnika konkursu dostępny 
jest na stronie internetowej oraz profilu 
biblioteki w serwisie społecznościo-
wym facebook.com. 

(GBP)

Charakterystyczna etykieta zaprezentowana powyżej to nasze… koziańskie piwo! 
– Chcieliśmy przygotować dodatkową, ciekawą atrakcję na tegoroczne Dni Kóz 
połączone z Dożynkami. Tak zrodził się pomysł piwa kojzkiego, które przygotował 
Browar Rzemieślniczy z Czechowic-Dziedzic – tłumaczy Marcin Lasek, zastępca 
wójta gminy Kozy. Istotnie więc złocisty trunek pojawił się podczas wrześniowe-
go święta naszej miejscowości, ale fakt ten wśród kozian nie powinien wzbudzać 
zaskoczenia. Wszak Kozy z browarnictwem mają wiele wspólnego, o czym szerzej 
piszemy na stronie 14 w tekście „Piwo”.                 (RED)

Poprawna odpowiedź w naszej krzyżów-
ce w sierpniu to: Rondo Grabowskiego. 
Nagrodę otrzymuje Marta Markowska-
-Pudełko. 

(RED)
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Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dn. 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach na właścicielu 
nieruchomości spoczywa obowiązek 
przyłączenia nieruchomości do istnieją-
cej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, 
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest tech-
nicznie lub ekonomicznie nieuzasadnio-
na, wyposażenie nieruchomości w zbior-
nik bezodpływowy lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków. Właściciele nieru-
chomości zobowiązani są więc do posia-
dania pisemnej umowy potwierdzającej 
wywóz nieczystości ciekłych z terenu ich 
nieruchomości. Przypominamy o ko-
nieczności złożenia w Urzędzie Gminy 
kopii umowy oraz dokumentów po-
twierdzających częstotliwość wywozu 
ścieków/osadów ściekowych.                (UG)

Czyste Powietrze
Na ostatni dzień września – 30.09.2021 r. (czwartek), na godz. 16.00 
w Domu Kultury w Kozach zaplanowano drugie spotkanie informacyjne 
w ramach programu rządowego Czyste Powietrze. 
Zainteresowanych udziałem w programie zachęcamy do skorzystania z porad 
specjalistów, dotyczących m.in. wymiany źródła ogrzewania na nowe czy ter-
momodernizacji budynku. 
Równocześnie przypominamy, że od 1 września br. Punkt Konsultacyjno-In-
formacyjny programu ,,Czyste powietrze” obsługuje osoby zainteresowane 
programem w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy Kozy przez 3 dni w tygodniu 
w wybranych godzinach:

Poniedziałki, w godzinach 7.30 do 11.30,
Wtorki, w godzinach od 15.30 do 17.00,
Środy, od godziny 11.00 do 15.30.

Szczegółowe informacje na temat programu ,,Czyste powietrze” można uzyskać 
również telefonicznie pod specjalnie przygotowanym numerem – 510 270 
987, w godzinach pracy punktu. Co ważne, informacje telefoniczne dostępne są 
tylko w godzinach pracy punktu. 

(UG)

Gmina Kozy zawarła Umowę z firmą 
Zakład Instalacyjny KAZMAR Tomasz 
Smyrak dotyczącą rozbudowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obej-
mującej rejon Krzemionki. Inwestycja 
została podzielona na dwie części. 
Cześć 1. objemuje rejon ul. Pod Gra-
pą, ul. Chmielowej bocznej oraz ul. 
Cedrowej. Część 2. obejmuje rejon 
ul. Porzeczkowej oraz ul. Agrestowej. 
Wyżej wspomniana inwestycja stanowi 
kontynuację realizowanego dotychczas 
etapu X kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Kozy. 

Poniżej przedstawiamy zaawansowanie 
robót kanalizacyjnych na poszczegól-
nych zadaniach realizowanych w ra-
mach projektu pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Kozy Etap X”: 

• Zadanie 4. (rejon: Małe Kozy, 
Wróblowice): 82%

• Zadanie 5. (rejon Starego Dworu): 
92% 

Do bieżących prac powracać będziemy 
na naszych łamach w kolejnych wyda-
niach gazety. 

(UG)

Przypominamy mieszkańcom, że 30 
września upływa termin uiszczenia III 
raty opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi za 2021 rok. Wpłat 
można dokonać w kasie Urzędu Gminy 
Kozy lub przelewem na indywidualne 
konto bankowe. 

W przypadku wątpliwości, co do wy-
sokości należnej opłaty, pracownicy 
Urzędu Gminy Kozy udzielą Państwu 
niezbędnych informacji pod nr telefo-
nu: 33 829 86 78.

(UG)

Brak kanalizacji? 
Złóż deklarację

Budowa kanalizacji trwa

Opłaty za śmieci
foto: arch. 
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W niedzielę 15 sierpnia br., odbyła się uro-
czystość upamiętnienia postaci chorążego 
Ignacego Tadeusza Piznala (1897-1957), 
legionisty, żołnierza WP i AK, zesłańca Wor-
kuty. W pierwszej części na cmentarzu para-
fialnym poświęcono nagrobek chor. Piznala, 
który w ostatnim czasie od-
nowiony został ze środków 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej. Przedstawiciele samo-
rządu Gminy Kozy złożyli 
wiązanki kwiatów, a krótką 
modlitwę za duszę bohatera 
odmówił nowy proboszcz 
parafii śś. Szymona i Judy 
w Kozach – ks. Andrzej Pio-
trowski. W drugiej części 
uroczystości w Pałacu Cze-
czów nastąpiło przekazanie 
Krzyża Oficerskiego Orderu 
Odrodzenia Polski do Izby 
Historycznej, przyznanego 

pośmiertnie chor. Piznalowi przez Prezy-
denta RP. Krzyż na ręce wójta Gminy Kozy 
Jacka Kalińskiego przekazał inicjator działań 
i członek rodziny chor. Piznala – Mariusz 
Kołodziejczyk. Okolicznościowy dyplom 
przesłany przez Prezydenta RP odczytał 

zgromadzonym obecny 
na uroczystości Poseł na 
Sejm RP. Wydarzenie 
stanowiło podsumowa-
nie działań mających na 
celu przywrócenie spo-
łecznej pamięci postaci 
i dokonań chor. Ignacego 
Tadeusza Piznala. Uro-
czystość zorganizowana 
przez Gminę Kozy zo-
stała objęta Narodowym 
Patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy.

(GBP)

Początkiem sierpnia Gminna Biblio-
teka Publiczna w Kozach przystąpi-
ła do programu „Książka online dla 
każdego”, który umożliwia darmowy 
dostęp do ebooków i audiobooków 
w serwisach LEGIMI, EBOOKPO-
INT BIBLIO, IBUK LIBRA. Ser-
wisy oferują bogaty wybór beletry-
styki i opracowań naukowych. Aby 
skorzystać z darmowego dostępu do 
zasobów czytelniczych trzeba być 
czytelnikiem naszej biblioteki, gdzie 
uzyskamy miesięczny kod do wy-
branego serwisu. Dostęp uzyskano 
w ramach zadania „Książki online dla 
każdego”. Zadanie finansowane w ra-
mach II edycji Marszałkowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego Województwa 
Śląskiego na rok 2021.              (GBP)

Trzy seanse Letniego Kina u Czecza możemy uznać za uda-
ne. W myśl filozofii inżyniera Mamonia, że lubimy oglądać to 
co już znamy, projekcje klasyków światowego kina: „Forrest 
Gump”, „Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej arki” oraz 
„Gliniarz z Beverly Hills”, okazały się strzałem w dziesiątkę. 
Pomysł Młodzieżowej Rady Gminy nie mógłby być zrealizo-
wany bez technicznej pomocy Domu Kultury w Kozach oraz 
infrastruktury technicznej zakupionej przez Kojzki Kolektyw 
Artystyczny w ramach projektu „Letnia scena u Czecza”. 
Formalności licencyjnych dopełniła Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Kozach. – Już teraz myślimy o repertuarze na przy-
szłoroczne wakacje. Liczymy na propozycje – uśmiechają się 
organizatorzy, zachęcając do kontaktu m.in. poprzez swoje 
media społecznościowe.          (GBP)

W ramach realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeź-
bie pogranicza polsko-słowackiego” odbędą się bezpłatne warsztaty snycerskie dla dorosłych oraz dwie edycje warsztatów 
ceramicznych dla dzieci. Zapisy na warsztaty odbywać się będą poprzez formularz internetowy. Szczegóły na stronie interne-
towej biblioteki – www.gbpkozy.pl oraz plakatach.

(GBP)

Chorąży upamiętniony

foto: arch. 

E-booki 
w bibliotece

Kino u Czecza

foto: arch. GBP

Warsztaty ceramiczne i snycerskie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
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Jesiennie, wietrznie, latawcowo…
Po długiej przerwie spoglądamy z nadzie-
ją w jesienne niebo, by dostrzec latawce 
w przeciwieństwie do mieszkańców Afga-
nistanu, dla których puszczanie latawcy 
to wielowiekowa tradycja ludowa, będąca 
obecnie zakazaną. 
Zainteresowanych tematem kultury, życiem 
społecznym Afganistanu i tradycji walk la-
tawców odsyłamy do książki pt. „Chłopiec 
z latawcem” (autor: Hosseini Khaled) do wy-
pożyczenia w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Kozach. A przecież „One Sky One World”.
„Święto wiatru halnego” zaplanowane 
zostało na niedzielę, 10 października br. – 
godz. 14.00. Wydarzenie tradycyjnie już 
odbędzie się na stadionie – ulica Przecznia 
3. Co ważne, w przypadku niesprzyjającej 

aury impreza przeniesiona zostanie na ko-
lejny tydzień. 
Warto więc nie zwlekać z przygotowaniami 
i już dziś zabrać się za konstruowanie lataw-
ca. Pamiętać trzeba, że latawiec powinien 
być „zdolny do lotu”, niebagatelne znacze-
nie ma też jednak w tym przypadku jego 
wygląd. – Zachęcamy do angażowania się 
w to zadanie wszystkich. Od najmłodszych 
do najstarszych, których doświadczenie 
w puszczaniu koziańskich drachów może 
okazać się cenne. Własna wyobraźnia bę-
dzie nieodzowna. Pomocnym też może 
okazać się Internet, gdzie można znaleźć 
wiele podpowiedzi, a nawet gotowych pla-
nów latawców – przekonują organizatorzy. 
Filmowy instruktaż – budowa latawca oraz 

jego oblotu – znaleźć można również na 
kanale Domu Kultury w serwisie YouTu-
be. Szczegóły i regulamin „Święta wiatru 
halnego” dostępny jest na stronie interne-
towej – www.domkultury.kozy.pl.

Dom Kultury w Kozach przygotował sze-
reg zajęć tematycznych – szczegóły prezen-
tujemy w poniższej ofercie zajęć artystycz-
nych prowadzonych w Domu Kultury 
w Kozach 2021/2022.

Nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych - 
w zależności od zapotrzebowania orkiestry, dostępności in-
strumentu oraz godzin instruktorskich. Dopłata do zajęć 
80 zł - opłata za miesiąc według Zasad odpłatności za 
lekcje nauki gry na instrumentach w Domu Kultury 
w Kozach. Ze względu na ograniczoną ilość instrumentów 
do wypożyczenia, mile widziany własny.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Sekcje - według ustaleń z instruktorem
Próby zespołu - piątek, godz. 18:00-20:00
Zajęcia nieodpłatne.

Chór Domu Kultury w Kozach
czwartek, w godz. 18:00-19:30
Dyrygentka: Anna Czaplińska-Syjota

Grupa Wokalna
- zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży
Zajęcia odpłatne – 30 zł za miesiąc
Ilość osób ograniczona.
Zajęcia prowadzone w grupach do 6 osób.
Czwartek, godz. 15:15 - grupa dziecięca (8-10 lat), godz. 
16:30 -  grupa młodzieżowa (powyżej 10 lat)
Instruktorka: Anna Czaplińska-Syjota
Pierwsze zajęcia: 16 września 2021 r.
Zapisy w biurze Domu Kultury, decyduje kolejność zgło-
szeń.

Klub Miłośników Filmu i Fotografii
Poniedziałek, godz. 18:00-20:00

Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”
Poniedziałek, godz. 19:00-21:00

Mali Kozianie
Poniedziałek, godz. 18:00 sala widowiskowa Domu Kultu-
ry w Kozach. Pierwsze zajęcia 20 września 2021 r.
Instruktorka: Krystyna Mirocha
Zapisy bezpośrednio na zajęciach u Instruktora.

Zajęcia taneczne dla dzieci
Informacje i zapisy u organizatora
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” 
Instruktor: Małgorzata Mirocha

Kurs tańca dla dorosłych
Informacje i zapisy u instruktora.
Instruktor: Anna Kaim

Uniwersytet Trzeciego Wieku
(od października)
- zajęcia kreatywne, wykłady.
UTW - wpisowe na semestr: 20 zł od osoby
Kurs tańca - opłata: 25 zł od osoby za miesiąc
(tylko dla osób, które wpłaciły wpisowe UTW)

Taneczna gimnastyka dla Pań
wtorek, godz. 8:30-9:30
Odpłatność: 30 zł od osoby za miesiąc.
Instruktor: Anna Kaim

Nauka gry na gitarze
Instruktor: Aleksander Papiernik
Terminy i odpłatność ustalane przez instruktora, kontakt 
przez biuro Domu Kultury w Kozach

ZUMBA
Czwartek, godz. 19:00-20:00
Szczegółowe informacje u organizatora:
Stowarzyszenie Kozianki, numer telefonu: 668 365 959

Akademia tańca i baletu Studia MOVEMENT - szczegó-
łowe informacje i zapisy u organizatora: Studio Choreografii 
i Teatru Tańca MOVEMENT, numer telefonu: 507 226 384

Zajęcia Studia Tańca RootArt
- szczegółowe informacje i zapisy u organizatora, numer 
telefonu: 503 917 102

Matematyka MATHRIDERS oraz ROBOTYKA 
WEDO 2.0 oraz EV3
Informacje i zapisy u organizatora:
Centrum Edukacyjne „Kolory Nauki”, numer telefonu: 
502 745 704

Spotkania grup i stowarzyszeń
oraz niezależnych zespołów artystycznych:
• Walimy w kocioł - grupa perkusyjna
• Kojzki Kolektyw Artystyczny
• Niezależny Zespół Miłośników Muzyki „Bra-

sownik”
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-

dów w Kozach – Koło nr 9
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 

Gminy Kozy
• Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE
• Emerytowani Nauczyciele
• Koło Gospodyń Wiejskich
• Stowarzyszenie Kozianki 

Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie moż-
liwość zmian. Szczegółowe informacje do-
stępne w biurze Domu Kultury w Kozach 
oraz na stronie www.domkultury.kozy.pl

foto: arch. DK

Latawiec stylizowany na afgańskim 
latawcu do walk latawcowych.

Jesienne zajęcia
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Charakterystyczny zapach wydostają-
cy się z kociołków w Kozach znany jest 
niemalże wszystkim. Nie dziwi więc 
fakt, że w ramach Festiwalu Koziań-
skich Duszonek chętnych do degustacji 
nie brakowało. 
Kociołki pełne smaku i aromatu kusiły 
licznie zgromadzonych, którzy chętnie 
podejmowali się oceny. Tradycyjnie 
bowiem każda osoba mogła zabrać tale-
rzyk, spróbować wszystkich propozycji i 
pozostawić go następnie obok kociołka, 
który oceniony został przez nią najwyżej. 
W tym roku walka o wygraną była bar-
dzo zacięta. Ostatecznie – tylko jednym 
głosem (!) – 55:54 triumfowała druży-
na TerElla nad TEAM KÓSKA. Wyróż-
nieni otrzymali nagrody ufundowane 
przez Urząd Gminy Kozy, Radę Gminy 
Kozy i Stowarzyszenie na rzecz Promo-
cji i Rozwoju Gminy Kozy, zaś wszyscy 
uczestnicy konkursu dostali pamiątko-
we dyplomy i drobne upominki.
– Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
gotowali duszonki chcąc dzielić się z 
innymi naszym koziańskimi smakami 

dziedzictwa. Wyrównana walka o zwy-
cięstwo sprawiła, że już teraz planowana 
jest październikowa „dogrywka”. Szcze-
góły niebawem w Internecie – mówią 
organizatorzy. 

Tegoroczne wydarzenie odbyło się 
podczas Dni Kóz, dzięki staraniom 
Domu Kultury także w ramach Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa. 

(RED)

60 tysięcy złotych – tyle pieniędzy przeznaczonych zostało na 
trzecią edycję Budżetu Obywatelskiego w Kozach. Obecnie trwa 
analiza, ocena formalna oraz merytoryczna zgłoszonych wnio-

sków. Od 30 września roz-
pocznie się głosowanie.
Na podjęcie decyzji będzie-
my mieli sporo czasu, gdyż 
na stronie internetowej www.
budzetobywatelski.pl za-
twierdzone projekty do gło-
sowania pojawią się 25 wrze-
śnia br., jeszcze więc przed 
rozpoczęciem głosowania 

będzie okazja, by przyjrzeć się proponowanym rozwiązaniom. 
Samo głosowanie potrwa w terminie 30.09-25.10, wyniki pozna-
my 29 października br. 
Z ciekawością będziemy więc przyglądać się kolejnym pomy-
słom, zachęcając Państwa rzecz jasna od oddania głosu na wy-
brany przez siebie projekt. – Głosować będzie można zarówno 
w sieci, jak i w sposób tradycyjny oddając głos poprzez formularz 
w Urzędzie Gminy, czy wysyłając go pocztą. Wierzę, że każdy 
z nas z chęcią odda głos na wybrany przez siebie projekt – mówi 
Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. 
Wszystkie szczegóły i bieżące aktualizacje znaleźć można w sieci, 
na dedykowanej, wspomnianej powyżej stronie internetowej – 
www.budzetobywatelski.kozy.pl. Równocześnie o głosowaniu 
przypominać będziemy poprzez nasze media społecznościowe, 
zaś w kolejnym numerze przybliżymy wszystkie projekty.

(RED)

Głosuj w październiku!

Duszonkowy zawrót głowy

foto: arch. 



W parku dworskim – w ostatnią sobo-
tę sierpnia (28.08), odbył się III Piknik 
Rodzina z pasją. Tym razem wydarzenie 
zorganizowano w ramach hasła „Przygoda 
z Afryką”. To m.in. efekt wyjątkowych go-
ści z Czarnego Lądu. 
Rzecz jasna nie zabrakło tradycyjnych, 
piknikowych atrakcji. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się animacje dla najmłod-
szych, dmuchańce, występy artystyczne, 
kolory holi. Sporo osób wzięło udział rów-
nież w kreatywnych zajęciach – specjalnie 
przygotowanych warsztatach afrykańskich 
czy bębniarskich. 
Na event przyciągały równocześnie mu-
zyczne atrakcje – wyjątkowy koncert za-
pewnili m.in. Maleo Reggae Rockers, The 
Djangos oraz duet Larys&Ltrimi. Szcze-
gólne brawa zebrali goście z dalekiej Repu-
bliki Środkowoafrykańskiej. Przedstawi-
ciele z African Music School dali się poznać 
jako zdolni i pełni pasji muzycy. Co warte 
podkreślenia, poprzez trasę koncertową 
w Europie, zbierają w ten sposób środki na 
budowę szkoły muzycznej w Afryce. Zaan-
gażowanie mieszkańców Kóz sprawiło, 
że muzycy otrzymali wsparcie w wy-
sokości 5 tysięcy złotych!
Gmina Kozy dołożyła więc swo-
ją „cegiełkę” na szczytny cel 
i realizację marzeń dzieci i mło-
dzieży w Afryce. – Dziękujemy 
wszystkim, którzy zdecydowali 
się wesprzeć nasze działania. 
Wierzymy, że nasze wspólne 
wsparcie przyczyni się do rozwo-
ju kolejnych pokoleń wyjątkowych 
muzyków – podkreślają wspólnie or-
ganizatorzy. 

Organizatorami wydarzenia było Stowa-
rzyszenie Kozianki oraz Agencja Arty-
styczna Art-Strefa, we współpracy z Kojz-
kim Kolektywem Artystycznym. 

Przygoda z Afryką

foto: Sebastian Harężlak 


