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Konkurs fotograficzny

W imię najwyższych wartości

Rycie w gumolicie

Wyjątkowe urodziny

W wrześniowy, kapryśny pogodowo weekend w Pałacu Cze-
czów zagościła ekipa filmowa realizująca zdjęcia do filmu do-
kumentalnego pt.: „W imię najwyższych wartości”, opowia-
dającego o losach rodziny Boba. Reżyserem filmu jest Piotr 
Augustynek, a produkcję prowadzi Stowarzyszenie Filmowe 
Trzeci Tor. Przez dwa dni zdjęciowe cofnięto się do lat pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku, by zilustrować wydarzenia toczące się 
wówczas w Pałacu Czeczów. Przed filmowcami jeszcze sporo 
pracy, planowana premiera na Krakowskim Festiwalu Filmo-
wym, a potem w Kozach, ale to już w przyszłym roku.

foto: UG 

Mieszkaniec naszej miejscowości – Karol Handzlik, obchodził 
we wrześniu rocznicę 101. urodzin! – Pogoda ducha, życzliwość 
i optymizm – uśmiechał się nestor zapytany o sekret długo-
wieczności. Urodzinowe życzenia w imieniu wszystkich miesz-
kańców przekazał panu Karolowi wójt Jacek Kaliński, do czer-
woności rozgrzała się sieć internetowa i post na facebookowym 
profilu gminnym traktujący o tym fakcie. Najlepsze życzenia 
i uśmiechy przesyłali kolejni mieszkańcy, w ten symboliczny, ale 
zapewne równie miły dla pana Karola sposób. Sylwetkę jubilata 
obchodzącego swoje święto 13. września przybliżaliśmy w ubie-
głorocznym numerze, przy okazji setnych urodzin.

(MS)

foto: arch. GBP

foto: Dziecięca ciekawość świata - Monika Synowiecka, edycja 2021

foto: Krzysztof Ridan

Jesień w Kozach to tradycyjny konkurs fotograficzny – „Kozy, ko-
zianie – zapis subiektywny”, który tematyką przybliża obrazy z ży-
cia mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy, obrazy miejsc, zjawisk 
i emocji. Tegoroczna odsłona rozstrzygnięta zostanie w listopa-
dzie, zdjęcia konkursowe przesyłać można do 24.10 br. (do godz. 
10.00) drogą elektroniczną – konkurs@dk.kozy.pl w formacie 
plików JPG i rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi. Organizato-
rami wydarzenia są Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Gminy Kozy oraz Dom Kultury w Kozach. Szczegółowy regula-
min dostępny jest w sieci – www.domkultury.kozy.pl  

(RED)

W jesiennej edycji spotkań z rzemiosłem artystycznym w bibliotece 
uczestnicy zajmują się linorytem. Dostępność środków i fakt, że opraco-
wanie matrycy graficznej nie nastręcza większych trudności, to argumen-
ty przemawiające za tą techniką. – Za nami już pierwsze ryty w linoleum, 
następnymi etapami będą dopracowywanie matrycy i wykonywanie 
odbitek. Dla osób chcących poznawać abecadło grafiki użytkowej w jej 
klasycznym wydaniu pałacowa pracownia plastyczna stoi otworem! – 
przekonują organizatorzy. Spotkania odbywają się w co drugi czwartek od 
godz. 17.00, a bezpłatne wydarzenia przeznaczone są dla dorosłych. Orga-
nizatorzy zapewniają miłą atmosferę i wszystkie narzędzia oraz materiały. 
Więcej szczegółów w bibliotece.                     (GBP)
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Na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie 
prowadzone są prace związane z drogą kra-
jową, czyli ulicą Krakowską oraz Bielską. 
Dotyczą zarówno nawierzchni, chodników, 
rowów, jak i oświetlenia ulicznego. Ostatnie 
tygodnie to kolejne prace związane z cią-
giem dla pieszych, w planach jest również 
budowa zupełnie nowego odcinka.
Zrealizowane prace dotyczą chodnika dla 
pieszych na odcinku od potoku Czerwon-
ka do skrzyżowania z ulicą Jesionową, czyli 
w Kozach Gajach. Wysłużone płyty, często 
zagrażające już bezpieczeństwu pieszych, 
zastąpione zostały zupełnie nowym cią-
giem. Na pełnej długości robotnicy ułożyli 
kostkę brukową, przebudowane zostały 
zjazdy do wszystkich posesji na tym odcin-
ku, prace prowadzono również w ramach 
udrożnienia rowów melioracyjnych. – To 
nasz wspólny sukces z mieszkańcami, 
bowiem stałe podejmowanie inicjatywy 
względem zarządcy drogi – Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 
decydującego o remontach, przyczyniło 
się znacząco do inwestycji  – mówi Jacek 
Kaliński, wójt gminy Kozy.
Okazuje się, że to nie jedyna nowość. 
W najbliższych miesiącach GDDKiA pla-
nuje budowę zupełnie nowego odcinka 
chodnika. Opracowywany jest obecnie 
projekt ciągu dla pieszych zlokalizowa-

nego po północnej stronie jezdni DK-52 
w Małych Kozach, na odcinku w pobliżu 
skrzyżowań z ulicami Makową oraz Połu-
dniową. – To zapewne zwiększy bezpie-
czeństwo mieszkańców w tamtym rejonie, 
a od skrzyżowania z ulicą Południową bę-
dzie można swobodnie przejść aż do ko-
ścioła lub pętli autobusowej – podsumo-
wuje wójt.           (MS)

Przez najbliższe trzy lata pracować będą 
uczniowie szkół w Kozach w ramach Mło-
dzieżowej Rady Gminy. Wybory na kaden-
cję 2022-2025 odbyły się jeszcze w czerw-
cu. – Promowanie idei samorządności 
wśród młodych osób to jeden z głównych 
celów funkcjonowania młodzieżowej rady 
– mówi Marcin Lasek, zastępca wójta gmi-
ny Kozy. 
Na pierwsze posiedzenie przedstawiciele 
trzech szkół podstawowych i liceum za-
czekać musieli do września. Pierwsza sesja 
MRG nowej kadencji miała miejsce 13 
września br. Otworzył ją wójt Jacek Kaliń-
ski, wręczając radnym juniorom zaświad-
czenia o wyborze, odbyło się również ślu-
bowanie. Pierwsze spotkanie nowej rady 
było okazją do wyboru przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 
Co ciekawe, wszystkie funkcje sprawo-
wać będą dziewczęta. Na przewodniczącą 
wybrano Joannę Żelichowską, wiceprze-
wodniczącą została Natalia Stanisławska, 
funkcję sekretarza sprawować będzie Syl-
wia Żaczek. Nasi młodzi samorządowcy 
wskazali również swojego opiekuna, tym 
– podobnie jak w poprzedniej kadencji – 
będzie Miłosz Zelek, czyli przewodniczący 
Rady Gminy. 
Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Gmi-
ny? Ma możliwość opiniowania projektów 
uchwał rady gminy oraz występowania do 
przewodniczącego, radnych i wójta z wnio-

skami o podjęcie inicjatywy uchwałodaw-
czej. W sprawach dotyczących gminy MRG 
może kierować zapytania lub wnioski w for-
mie uchwały. Do jej zadań należy w szcze-
gólności opiniowanie projektów uchwał 
dotyczących młodzieży, udział w opracowa-
niu dokumentów strategicznych gminy na 
rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji 
dokumentów strategicznych gminy na rzecz 
młodzieży oraz podejmowanie działań na 

rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie 
edukacji obywatelskiej, na zasadach określo-
nych przez radę gminy. Rada może również 
współuczestniczyć w działaniach związa-
nych z tworzeniem i realizacją rządowych 
dokumentów strategicznych dotyczących 
polityki młodzieżowej.
– Zaangażowanie młodych osób i wspólne 
dyskusje zawsze są rozwijające, dla każ-

dej strony. Niezmiennie podkreślamy, że 
wspólna wymiana argumentów, rozmo-
wa i porównanie doświadczeń to okazja 
do wypracowania najlepszych rozwiązań 
w różnych dziedzinach. W ten sposób też 
podejmujemy działania jako Urząd Gminy 
w Kozach, mając zawsze na uwadze opinie 
mieszkańców – mówi Jacek Kaliński, wójt 
gminy Kozy. 
Młodzieżowa Rada Gminy w Kozach li-

czy 15. radnych. Pięć osób reprezentuje 
SP1 – Emilia Kućka, Laura Mucha, Sylwia 
Żaczek, Oliwia Krzak, Julia Lasek, cztery 
SP2 – Natalia Stanisławska, Anna Mól, Na-
tan Szarejko, Filip Filarski, cztery liceum 
– Joanna Żelichowska, Maja Stec, Dawid 
Urbańczyk, Bartosz Gawlas, dwie Niepu-
bliczną Szkołę Podstawową – Daria Woź-
niak i Julia Pezda.                                          (RED)

Chodnik w Gajach i Małych Kozach

Młodzi samorządowcy
foto: MS

W ostatnich tygodniach trwały prace związane z prze-
budową chodnika w Kozach Gajach na odcinku od po-
toku Czerwonka do skrzyżowania z ulicą Jesionową.

foto: MZ

Młodzieżowa Rada Gminy Kozy kadencji 2022-2025 
składa się z 15 uczniów czterech koziańskich szkół. 
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W trzeci weekend września odbył się 
finał 29. akcji sprzątania świata, or-
ganizowanej przez Fundację Nasza 
Ziemia, odbywającej się pod hasłem 
„Wszystkie śmieci są nasze!”. 
Gmina Kozy po raz pierwszy przystąpiła 
do tej akcji, w której udział wzięły placów-
ki oświatowe z terenu naszej miejscowości 
oraz Urząd Gminy Kozy. Akcja sprzątania 
świata odbyła się u nas dwutorowo: po-
przez przeprowadzenie stacjonarnych lek-
cji edukacyjnych w szkołach oraz wyjście 
w teren. W jej ramach z terenów publicz-

nych zebrano ponad 375 kg odpadów, 
w większości opakowań szklanych. Prze-
słaniem akcji było czyste środowisko wo-
kół nas, co w niewielkim zakresie udało się 
zrealizować. – Razem możemy więcej, dla-

tego takie akcje są potrzebne! Dziękujemy 
dyrektorom szkół za zaangażowanie i wzię-
cie udziału w sprzątaniu Kóz – podkreślają 
przedstawiciele UG Kozy.   (UG)

13 września 2022 r. odbyła się XLIII sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) Nr XLIII/309/22 zmieniająca re-

gulamin wynagradzania nauczycieli 
w szkołach i placówkach prowadzo-
nych przez Gminę Kozy;

2) Nr XLIII/310/22 w sprawie określenia 
zasad i trybu przyznawania oraz rodza-
jów i wysokości nagród sportowych;

3) Nr XLIII/311/22 uchylająca uchwałę 
w sprawie wysokości i zasad ustalania 
i rozliczania dotacji celowych dla pod-

miotów prowadzących żłobki lub klu-
by dziecięce na obszarze Gminy Kozy;

4) Nr XLIII/312/22 w sprawie wyboru 
opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy 
na kadencję 2022-2025;

5) Nr XLIII/313/22 w sprawie za-
twierdzenia „Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych na lata 2022-2025 
w Gminie Kozy”;

6) Nr XLIII/314/22 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXVI/260/21 Rady 
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kozy na lata 2022-2035;

7) Nr XLIII/315/22 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXVI/261/21 Rady 
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021 
roku, Uchwała Budżetowa na 2022 rok 
Gminy Kozy;

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

Relacja z XLIII sesji Rady Gminy Kozy

Sprzątaliśmy w Kozach!

Nie spalaj odpadów! 
Rozpoczął się sezon grzewczy, a z nim 
powrócił temat jakości powietrza, którym 
oddychamy. Utrzymujący się smog, czyli 
zjawisko występujące wtedy, gdy w po-
wietrzu znajduje się dużo zanieczyszczeń, 
a warunki atmosferyczne – np. brak wiatru 
czy mgła – sprzyjają ich koncentracji w po-
wietrzu. Zanieczyszczone powietrze zawie-
ra przede wszystkim tlenek siarki, tlenki 
azotu, tlenki węgla, sadzę i pyły. Nie byłoby 
problemu smogu, gdyby nie jego negatyw-
ny wpływ na zdrowie! Konsekwencje wyni-
kające z przebywania w zanieczyszczonym 
powietrzu są przerażające, a narażone na 
nie są przede wszystkim osoby z chorobami 
układu oddechowego, alergicy, a także ko-
biety w ciąży, dzieci oraz osoby starsze.  
Podczas spalania odpadów do powietrza 
emitowane są szkodliwe dla organizmów 
żywych i środowiska związki (dioksany 
i furany). Związki te mają ogromny wpływ 
na zdrowie człowieka: uszkadzają układ 
nerwowy, niszczą wątrobę, nerki, płu-
ca, wywołują choroby skóry, alergie, 
wady wrodzone, powodują obniżenie 
odporności. Wszystkie powyższe związki 

chemiczne pozostają w sąsiedztwie komi-
na, z którego się wydostały, wdychane są 
przez okolicznych mieszkańców, wnikają 
do gleby i wód (a stamtąd np. do przydo-
mowego ogródka), „wciskają się” wszyst-
kimi szparami do wnętrza domów. Dodat-
kowo kominy, w wyniku palenia śmieciami 
często zapychają się sadzą, co może prowa-
dzić do zapalenia się sadzy w kominie lub 
być przyczyną zaczadzeń. 

W gospodarstwach domowych można 
spalać tylko poza paliwami dopuszczony-
mi do sprzedaży:
• papier, tekturę i drewno,
• opakowania z papieru, tektury i drewna,
• odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemi-

kalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
• odpady kory i korka,
• trociny, wióry i ścinki,
• mechanicznie wydzielone odrzuty 

z przeróbki makulatury.
W gospodarstwach domowych nie można 
spalać:
• plastikowych pojemników i butelek po 

napojach,

• zużytych opon i innych odpadów 
z gumy,

• przedmiotów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych la-

kierem,
• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy 

środkach ochrony roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• pozostałości farb i lakierów,
• plastikowych toreb z polityenu.

Pamiętajmy, że za „pozorne oszczędności” 
podczas  spalania odpadów płacimy wła-
snym zdrowiem i zdrowiem swoich naj-
bliższych. Musimy być świadomi i przeka-
zywać innym informacje o tym, że spalanie 
śmieci w domowych piecach i kotłowniach 
jest szkodliwe i zabronione! 
Nieprzestrzeganie zakazu spalania od-
padów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpa-
dach, podlega karze aresztu albo grzyw-
ny. Za spalanie odpadów w instalacjach 
grzewczych lub na wolnym powietrzu 
grozi mandat w wysokości do 500 zł lub 
kara grzywny do wysokości 5000 zł, gdy 
sprawa zostanie skierowana do sądu.



5EKOLOGIA

Informujemy mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dotacji z gminy Kozy do wymiany kotłów, że nabór wniosków 
o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Kozy na rok 2023 będzie prowadzony od 8 do 25 
listopada 2022 r., w Urzędzie Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu. 
Szczegóły naboru znajdują się na stronie internetowej gminy Kozy, www.kozy.pl, w zakładce: „Gospodarka i środowisko, 
ochrona środowiska, ochrona powietrza”.                    (UG)

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługu-
je gospodarstwom domowym, w przypadku, gdy 
głównym źródłem ogrzewania jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia 
albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pe-
letem drzewnym, drewnem kawałkowym lub 
innym rodzajem biomasy, 

2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, 
3. kocioł olejowy.

Ważne ! 
Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę 
gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania do-
datku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz 
ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla 
celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym 
gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: 
gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. 
gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.
Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku 
dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpi-
su lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków przed dniem 
11.08.2022 roku.
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysłu-

guje gospodarstwom domowym, objętym pozy-
tywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku 
węglowego. Gospodarstwo domowe może otrzy-
mać dodatek z tytułu wykorzystywania wyłącznie 
jednego źródła ciepła.
W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca 
zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospo-
darstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw 
domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw 
domowych zamieszkujących pod tym adresem. 
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych zostanie złożony dla wię-
cej niż jednego gospodarstwa domowego mających 
ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten 
będzie przyznany wnioskodawcy, który złożył wnio-
sek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostaną bez 
rozpoznania.
Gdzie składa się wniosek o dodatek dla gospo-
darstw domowych?
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domo-
wych składa się w gminie właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek 
w następujący sposób:

1. osobiście w  Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Kozach, ul. Szkolna 1,  na parterze 

budynku do skrzynki, 
2. wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
3. lub za pośrednictwem ePUAP – /gopskozy/

SkrytkaESP.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpi-
sem osobistym.
Prosimy o wpisanie w druk wniosku numeru tele-
fonu do kontaktu oraz adres poczty elektronicz-
nej – na wskazany we wniosku adres poczty elek-
tronicznej wysłana zostanie informacja o przyznaniu 
dodatku dla gospodarstw domowych. W przypadku, 
gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elek-
tronicznej istnieje możliwość bezpośredniego ode-
brania z organu informacji o przyznaniu dodatku. 
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie 
wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Druki wniosku o dodatek dla gospodarstw do-
mowych zostały wyłożone na parterze budynku 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach 
ul. Szkolna 1 lub w biurze 10. Istnieje również moż-
liwość pobrania wniosku ze strony internetowej 
www.gops.kozy.pl.                         (GOPS)

Nowi mieszkańcy
W związku z osiedlaniem się nowych osób na terenie naszej Gminy 
zwracamy się do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkali 
mieszkańcy, z prośbą o złożenie w UG Kozy deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pamiętajmy, 
że niezgłaszanie nowych osób zamieszkałych w naszych domach 
jest niezgodne  z obowiązującymi przepisami prawa i obciąża finan-
sowo każdego mieszkańca gminy Kozy.
Segregacja śmieci  obowiązkowa!
Przypominamy, że na terenie naszej Gminy obowiązuje segregacja 
odpadów komunalnych. Nieprzestrzeganie wymaganego obowiąz-
ku skutkować będzie brakiem odbioru odpadów komunalnych 
oraz nałożeniem obowiązku poniesienia podwyższonej opłaty za 
odbiór odpadów komunalnych, w wysokości 124 zł za miesiąc 
od mieszkańca.
Opłata za odpady komunalne 
Informujemy, że 30 września 2022r. upłynął termin uiszczenia 
III raty opłaty za śmieci. Osobom, które zapomniały przypomina-
my o konieczności uregulowania płatności.

(UG)

Dodatek energetyczny – niektóre źródła ciepła

Wymiana kotłów – 2023 rok

Urząd Gminy Kozy przypomina
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Reprezentanci Szkoły Podstawowej 
nr 1 zostali medalistami Finału Powia-
towego Igrzysk Szkolnego Związku 
Sportowego w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych Chłopców.
28 września br. na obiektach sporto-
wych w Zabrzegu miał miejsce finał, 
w którym „Jedynkę” reprezentowali 
chłopcy w dwóch kategoriach – klas 
4-6 oraz 7-8. Grupa starszych uczniów 
(Paweł Trojan, Jakub Pagieła, Filip Ja-
rosz, Jakub Łyczko, Nikodem Oślak, 
Mateusz Franczak) po zaciętej rywali-
zacji zajęła 5. miejsce. Pokaz zdolności 
wytrzymałościowych i umiejętności 

współpracy w sztafecie zademonstro-
wali młodsi podopieczni SP 1, zdoby-
wając brązowy medal w składzie: Jakub 

Micor, Wojciech Muszyński, Sebastian 
Łata, Błażej Wójcik, Dominik Malarz, 
Jakub Kipping.    (SP1)

Sobota 24 września była aktywnym dniem dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2, należących do Szkolnego Koła 
PTT „Halniaki”. Uczestniczyli w wyprawie, której celem 
było zdobycie szczytów Praszywki i Bendoszki.
W drodze uczniowie poznali historie targu staroci w Ko-
zach, Bramy Wilkowickiej oraz powstania Węgierskiej 
Górki, gdzie mogli zwiedzić bunkry. Pierwszym zdoby-
tym szczytem była Praszywka. I choć podejście na nią jest 
strome, to wszyscy świetnie dali sobie radę. Po krótkiej 
przerwie nastąpił czas na zdobycie Bendoszki. To jeszcze 
bardziej wymagająca i wyższa góra. Na jej szczycie znajdu-
je się duży zdobiony krzyż. Przewodnik opowiedział o ota-
czających górach, po czym młodzież i ich opiekunowie 
udali się do schroniska Przegibek. Po drodze odbyło się 
zadanie w ramach „chrztu” oraz pasowanie kandydatów 
na pełnoprawnych „Halniaków”. Podczas oczekiwania na 
autokar uczniowie wzięli udział w quizie związanym z wy-
prawą. Cały wyjazd był bardzo udany, a widoki, historie 
i wspólnie spędzony z kolegami czas pozostaną na długo 
w pamięci uczestników.              (SP2)

Od 25 września do 2 października 
uczniowie klas 7-8 Szkoły Podsta-
wowej nr 1 przebywali na wycieczce 
w Hiszpanii.
Już w drodze do Barcelony wycieczka 
miała swoje atrakcje, wszak zatrzymała 
się na krótkie przystanki w Padwie i We-
necji. W głównym miejscu pobytu zwie-
dzano najważniejsze lokalizacje – Prato 
della Valle, Bazylikę św. Antoniego, 
Uniwersytet Piazza, Katedrę św. Eulalii, 
Domy Gaudiego, Stadion FC Barcelo-
na, największe w Europie oceanarium, 
dzielnicę portową z pomnikiem Krzysz-
tofa Kolumba oraz Ramblas – najpięk-
niejszą i najstarszą ulicę Barcelony.
Był również czas na wypoczynek i plażo-

wanie oraz kąpiel w morzu. Do Tossy, 
starożytnego miasta, uczniowie popły-
nęli statkiem. Podczas rejsu spod pokła-
du podziwiać mogli atole, rafy, płaszcz-
ki i ryby. Grupa wycieczkowa udała się 
także do Montserrat, a więc klasztoru, 
w którym mnisi robią wyjątkową czeko-
ladę. Na uwagę zasługuje ponadto krót-
ki pobyt w Monaco, ale i urokliwa droga 
do domu wzdłuż wybrzeża Costa Brava. 

(SP1)

Medaliści w biegach

Dwa szczyty zdobyte

Barcelona zachwyciła

foto: arch. SP1

foto: arch. SP2
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Koziańskie Przedszkole Publiczne 
wzięło udział w konkursie grantowym 
„Na dobry początek!” przygotowanym 
przez Fundację BGK. Co ważne, wzię-
ło udział z powodzeniem, zyskując do-
finansowanie blisko 15 tysięcy złotych!
– Złożyliśmy projekt bezpośrednio zwią-
zany z naszymi podopiecznymi – docelo-
wą możliwością tworzenia różnorodnych 
zajęć poprzez nowe umiejętności naszej 
kadry oraz zakup pomocy dydaktycz-
nych. Czekają nas szkolenia z ceramiki 
i plastyki, które pozwolą wprowadzić 
nowe, ciekawe zajęcia dla dzieciaków. Za-
planowane są także szkolenia dla nauczy-
cieli z języka angielskiego, wprowadzimy 
również w przedszkolu cykl książeczek 

do twórczych zajęć z tego języka. Będą 
też zajęcia z terapii wzrokowej, słuchowej 
i pedagogicznej – przybliża szczegółowo 
Bożena Blachura, dyrektor placówki. Spo-
śród wielu zgłoszeń z całej Polski nasza 

placówka znalazła się wśród 30 laureatów, 
a realizację zajęć zaplanowano w terminie 
2 stycznia – 30 czerwca 2023 roku. Do 
tego tematu, powrócimy w kolejnych wy-
daniach naszej gazety.                         (RED)

Wrzesień to dla wielu przedszkolaków 
i ich rodziców ogromne wydarzenie. 
Po letnich wakacjach dzieci wróciły do 
przedszkola z uśmiechami na twarzach.

Starsze przedszkolaki z radością witały swo-
ich kolegów i koleżanki, a w salach zrobiło 
się gwarno i wesoło. Dla maluszków wrze-

sień był miesiącem adaptacji, w którym roz-
poczęły swoją przygodę w nowym miejscu. 
Najmłodsi poznawali salę, uczyli się zgodnej 
zabawy z kolegami i koleżankami, poznawali 

się nawzajem oraz integrowali pod-
czas wspólnych zabaw.
Przedszkolaki aktywnie uczestni-
czyły w różnorodnych zajęciach 
i zabawach dydaktycznych, które po-
zwalały na zdobywanie nowych wia-
domości i umiejętności. Szczególnie 
upodobały sobie zajęcia plastyczne 
i umuzykalniające. Wrześniowe słon-
ko zapraszało często do ogrodu, by 
tam też miło spędzać czas. Dzieci z ra-

dością korzystały z placu zabaw oraz chętnie 
chodziły na spacery. 
Na 20 września przypadł Ogólnopolski 

Dzień Przedszkolaka. W tym wyjątkowym 
dniu czekało na dzieci wiele niespodzianek 
i atrakcji, dostarczając okazji do wesołej 
zabawy i czerpania radości z bycia przed-
szkolakiem. W każdej grupie brały udział 
w zabawach, konkursach, tańcach przy 
ulubionych przebojach muzyki dziecięcej. 
Przedszkolaki eksperymentowały, rozwią-
zywały zagadki, z radością bawiły się w gry 
zręcznościowe. Były też drobne upominki 
oraz pamiątkowe dyplomy.
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka dostar-
czył dzieciom wielu pozytywnych wrażeń. 
Jak powiedział Janusz Korczak: „Kiedy się 
śmieje dziecko, śmieje się cały świat”. I to 
właśnie motto przyświecać będzie przed-
szkolnej społeczności na każdy kolejny 
dzień.     (PP)

Koziańskie Liceum powitało we wrze-
śniu uczniów klas pierwszych. Nie tylko 
jednak inauguracja roku szkolnego była 
wydarzeniem, które warto odnotować.
Wszystkie klasy „Baczyńskiego” wzięły 
udział w ogólnopolskim „Biegu Fair Play”. 
Uczniowie przygotowywali z tej okazji pla-
katy i godnie promowali uczciwość w róż-
nych dziedzinach życia.
Uczestniczyli także w happeningu pod 
platanem. Imiennie witano pierwszokla-
sistów, wręczano symboliczne ziarenka 
gorczycy, mające zachęcać do poszukiwa-
nia mądrości i wiedzy, samodoskonalenia. 
Podczas akcji „Sprzątania Świata” grupy 
klasowe przeszły ulicami Kóz, następnie 
już przy szkole tworzyły kolorowe napisy, 

zachęcające do zaangażo-
wania i wolontariatu.
Odbyły się poza tym 
warsztaty matematyczne 
i z języka niemieckiego 
w ramach projektu „Roz-
wój edukacji w Gminie 
Kozy”. Była nauka i zaba-
wa, integracja, doskona-
lenie zasad współpracy, 
motywacja do samodo-
skonalenia, okazja do roz-
mów i budowania relacji.
Przygotowywano się także do nowej for-
muły egzaminu maturalnego w 2023 roku. 
Tu na uwagę zasługuje udział czwartoklasi-
stów w „diagnozie przedmaturalnej” z jęz. 

polskiego, matematyki i jęz. angielskiego. 
Była to doskonała sposobność „zmierze-
nia się” z zadaniami egzaminu dojrzałości 
w przeznaczonym na nie czasie oraz naj-
ważniejszymi procedurami.   (LO)

Pieniądze dla przedszkola

Przedszkolny powrót

Ciekawie już od września

foto: arch. LO

foto: arch. 

foto: arch. LIC 
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Bezpieczniejsze przejścia
Szybko zapadający zmrok w okresie je-
sienno-zimowym to zwiększające się nie-
bezpieczeństwo drogowe, szczególnie 
z perspektywy pieszych. Cieszy więc ko-

lejna inwestycja związana z odpowiednim 
oświetleniem przejść. 
Do inwestycji na DK-52 – oświetleniu oraz 
oznakowaniu 3-ech przejść dla pieszych – 
powracać będziemy w następnym wydaniu 
naszej gazety, tym razem przyglądamy się 
planom dotyczącym dróg gminnych. Do-
datkowe oświetlenie zabudowane zostanie 
w najbliższych tygodniach na ulicy Prze-
czniej – mowa o „zebrze” przy tzw. LKS-ie, 
czyli tuż obok skrzyżowania z ulicą Akacjo-
wą oraz tej przy zbiegu ulic Przeczniej, Klo-
nowej i Rzemieślniczej. – To dwa bardzo 
ważne miejsca, gdzie występuje spory ruch 
pieszych i samochodów. Dzieci i młodzież 
uczęszczająca na zajęcia sportowe, przed-
szkole, czy miejsce gdzie sporo osób prze-

kracza ulice, by odwiedzić pobliski sklep. 
Po zamontowaniu dedykowanych lamp 
będzie znacznie bezpieczniej – mówi Jacek 
Kaliński, wójt gminy Kozy.     (MS)

Obiekt mostowy w ramach ulicy So-
snowej z racji swojego stanu technicz-
nego wymagał gruntownego remon-
tu. Prace rozpoczęły się kilka tygodni 
temu, a niebawem mieszkańcy korzy-
stać będą mogli z nowej przeprawy. 
Wpierw rozebrano więc istniejącą kon-
strukcję, usunięto wszystkie uszkodzo-
ne elementy, przystępując następnie do 
kolejnych prac. Wykonano już wzmoc-
nienie istniejącej płyty pomostowej wraz 
z krawędziowymi belkami gzymsowymi, 
oczyszczono dolne strefy przyczółka, przy-
gotowano również zbrojenie, realizując 

w następstwie prace betoniarskie. Kolej-
nymi krokami będzie również umocnie-
nie brzegów koryta i połączenie z nową 
konstrukcją mostu, by nawet w przypadku 
obfitych opadów i wezbranej rzeki, most 

w pełni bezpiecznie sprawował swoją funk-
cję. Ostatnim etapem będzie ułożenie no-
wej nakładki asfaltowej oraz montaż barier 
ochronnych. Obecnie mieszkańcy tamte-
go rejonu korzystać mogą z objazdu przy-
gotowanego ulicą Krętą, zakończenie prac 
przewidziano jednak jeszcze w IV kwartale 
tego roku. 
– Przygotowujemy się równocześnie do 
kolejnych prac w kontekście przebudowy 
mostów. Jedną z kolejnych inwestycji, przy-
gotowywanych obecnie, będzie przeprawa 
w ciągu ulicy Dolnej – informuje Marcin La-
sek, zastępca wójta gminy Kozy.  (MS)

Prace drogowe w ramach inwestycji 
związanej z przebudową 7-miu dróg 
na Osiedlu 100 przebiegają zgodnie 
z planem. W ostatnich tygodniach na 
części ulic pojawiły się kolejne war-
stwy nawierzchni asfaltowej. 
– W przypadku ulic Bukietowej, Zdrojo-
wej i Zamkowej położone zostały już wła-
ściwe warstwy nawierzchni bitumicznej. 
To szczególnie istotne dla mieszkańców 
tamtych rejonów, bowiem mimo, iż droga 
nie jest jeszcze otwarta, dojazd do posesji 
jest łatwiejszy – tłumaczą przedstawiciele 
Referatu Budownictwa i Rozwoju Go-
spodarczego w Urzędzie Gminy w Ko-
zach. W niektórych miejscach mieszkańcy 
zwracają uwagę na fakt bardzo wąskiego 
chodnika… – Ograniczają nas przepisy, 
dlatego tam, gdzie to możliwe budowany 
jest chodnik dla pieszych, natomiast wspo-
mniany „wąski chodnik” to tylko utwar-

dzenie pobocza. Nie jest to chodnik, nie 
jest to błąd wykonawcy, takie jest obowią-
zujące nas odgórnie prawo – przybliżają 
nasi rozmówcy. 
Zaawansowane w całym projekcie są 
również prace na zakręcie u zbiegu ulic 
Zdrojowej i Liliowej, gdzie ukształtowanie 
terenu wymagało specjalistycznych prac 
inżynieryjnych. W ramach ulicy Lazurowej 
ułożono krawężniki i rozpoczęto roboty 
brukarskie, na ulicy Liliowej budowana 
jest kanalizacja deszczowa, zaś na ulicy 
Storczyków po zakończeniu budowy ka-
nalizacji deszczowej robotnicy przystąpili 
do przygotowania podbudowy drogi, co 
pozwoli następnie na zabudowę krawężni-
ków i ułożenie pierwszych warstw asfaltu. 
– Prace postępują zgodnie z harmonogra-
mem, co bardzo cieszy. Niebawem drogi 
będą w pełni przejezdne, a ich bezpieczeń-
stwo i komfort poprawi się znacząco, co 

już podkreślają w indywidualnych rozmo-
wach mieszkańcy – mówią przedstawicie-
le Referatu Budownictwa i Rozwoju Go-
spodarczego. Inwestycja realizowana jest 
w ramach Programu Polski Ład nakładem 
blisko 8 milionów złotych.    (MS)

AWARIA OŚWIETLENIA

Jeśli dostrzegliście niedziałające oświe-
tlenie uliczne, zachęcamy do poinfor-
mowania o tym fakcie. Awarie zgłaszać 
można telefonicznie – 33 829 86 50 lub 
osobiście do Urzędu Gminy w Kozach 
przy ulicy Krakowskiej 4. Po dokonaniu 
zgłoszenia, naprawy w terminie 10 dni 
roboczych dokonuje zarządca – TAU-
RON Dystrybucja. 

Przebudowa na Sosnowej

Więcej asfaltu
foto: MS

foto: ML

foto: MS
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Tytułowe sformułowanie odnosi się rzecz 
jasna do 4. już edycji Rodzinnego Grzy-
bobrania w Kozach. Wydarzenie „Kozak 
2022”, mimo kapryśnej pogody, przycią-
gnęło na start spore grono miłośników spa-
cerowania po lesie z koszami, jak niekiedy 
określani są grzybiarze. 
Przy szlabanie zlokalizowanym na koń-
cu ulicy Beskidzkiej pojawili się zarówno 
młodsi, jak i starsi, a mniej doświadczonych 
wspierał certyfikowany grzyboznawca – 
uczestniczący następnie w ocenie zbiorów – 
Justyn Kołek. Liczne grono uczestników, to 
równocześnie spora liczba zebranych grzy-
bów. Po kilku godzinach spędzonych na 
zboczach Hrobaczej Łąki, na szczycie doko-
nano oceny – grzyby ważono, liczono i we-
ryfikowano, wręczając następnie zarówno 
wyróżnienia indywidualne, jak i w poszcze-
gólnych kategoriach. Najwięcej grzybów 
zebrał Robert Żaczek (13,50 kg), drugie 
miejsce przypadło Waldemarowi Szlagóro-
wi (10,74 kg), trzeci był Dawid Hess (10,13 
kg). W kategorii największy grzyb także 
najlepszy okazał się Robert Żaczek (średni-
ca 250 mm), najstarszym uczestnikiem był 
Zbigniew Sekulski (81 lat), najmłodszym 
– mającym zaledwie roczek – Jakub Waluś. 
Przyznano również nagrodę specjalną dla 
Kamili, Julii, Natalii i Stasia. 
– Kapryśna aura nie odstrasza grzybiarzy, 
a obecność stałych bywalców, jak i nowych 
twarzy pokazuje, że wydarzenie wpisało się 
już w kalendarz jesiennych imprez w naszej 
miejscowości, co bardzo nas cieszy – pod-
kreślają organizatorzy.
Organizatorami byli Koziańskie Stowarzy-
szenie Staw Kamieniołom oraz Dom Kul-
tury w Kozach. Zadanie wspierane było 
przez Gminę Kozy.                       (MS)

Grzyby znów 
popularne

foto: arch. UG/DK



Budżet Obywatelski
To już 4. odsłona budżetu obywatelskiego w naszej miejscowości, a druga w której szanse na realizację mają dwa projekty. 
Głosowanie potrwa do wtorku – 25 października br., wyniki ogłoszone zostaną ostatniego dnia tego miesiąca. W niniejszym 
numerze przybliżamy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zgłoszonych projektów, sposób głosowania, przypomi-
namy równocześnie pokrótce poprzednie zrealizowane projekty dzięki głosom i zaangażowaniu mieszkańców. 

Tegoroczne projekty – wybierz i zagłosuj!

Nazwa zadania Budowa altany piknikowej wraz z domkiem gospo-
darczym

Autor wniosku Tomasz Komędera

Opis wniosku

Celem zadania jest budowa altany piknikowej wraz 
z domkiem gospodarczym na terenie Centrum Spor-
towo-Widowiskowego w Kozach przy ul. Przeczniej 3. 
Adresatami projektu są dzieci i młodzież uczęszczająca 
na zajęcia sportowe, taneczne, spotkania harcerskie, 
a także dorośli zrzeszający się w stowarzyszeniach, które 
spotykają się w obiekcie przy ul. Przeczniej 3.

Miejsce realizacji Teren sportowy CSW przy ul. Przeczniej 3

Szacunkowy koszt 
realizacji 56 000 zł

Nazwa zadania Defibrylatory AED dla kozian

Autor wniosku Tomasz Węgrzyn

Opis wniosku

Celem zadania jest zakup i montaż defibrylatorów 
AED w ogólnodostępnych miejscach w Małych Ko-
zach, w Centrum oraz w Gajach. W ramach projektu 
zorganizowane zostałyby także szkolenia w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatorów 
AED. Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy gmi-
ny.

Miejsce realizacji Trzy lokalizacje na terenie gminy

Szacunkowy koszt 
realizacji 41 350 zł

Nazwa zadania KozyNostra Rock Fest 2023

Autor wniosku Rafał Drewniak

Opis wniosku

Celem zadania jest zorganizowanie kolejnej edycji festi-
walu rockowego, który wprowadził różnorodność mu-
zyczną naszej miejscowości, poszerzył ofertę kulturalno 
– artystyczną, aktywizuje kolejną grupę mieszkańców, 
jest wzmocnieniem promocyjnym gminy.
Adresatami są wszyscy mieszkańcy Kóz w różnym wie-
ku. Zadanie obejmuje koszty związane z organizacją 
festiwalu rockowego.

Miejsce realizacji Park dworski w Kozach

Szacunkowy koszt 
realizacji 14 000 zł

Nazwa zadania Działalność kulturalno-artystyczna w środowisku 
osób niepełnosprawnych

Autor wniosku Maria Sikora

Opis wniosku

Celem zadania jest stworzenie grupy lub grup arty-
stycznych, kulturalnych bądź teatralnych zrzeszających 
dorosłe osoby z różną niepełnosprawnością i organi-
zacja dla nich zajęć. Adresatami są niepełnosprawni 
mieszkańcy gminy oraz ich rodziny.

Miejsce realizacji Uzgodnione miejsce spotkań

Szacunkowy koszt 
realizacji 14 000 zł



Jak głosować?
Chcąc poprzeć wybrany projekt zagłoso-
wać możemy na jeden z trzech dostępnych 
sposobów:
1. za pomocą elektronicznego formu-

larza do głosowania zamieszczonego 
na stronie internetowej – www.budze-
tobywatelski.pl w zakładce „Głosuj”. 
Aby oddać głos należy wybrać z listy 
jeden z projektów, podać swoje dane: 
imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
datę urodzenia oraz numer telefonu ko-
mórkowego. Jeżeli głosuje osoba mało-
letnia, wówczas w formularzu muszą zo-
stać podane dane opiekuna prawnego: 
imię, nazwisko, adres zamieszkania, po-
twierdzona musi również zostać zgoda 
na udział osoby małoletniej w głosowa-
niu i przetwarzaniu jej danych. Następ-
nie po kliknięciu przycisku „GŁOSUJ”, 
otrzymujemy kod weryfikacyjny po-
przez SMS, a po jego wprowadzeniu 
głos zostaje zaliczony. 

2. za pomocą tradycyjnego formula-
rza do głosowania złożonego osobiście 
w Urzędzie Gminy w Kozach (pobrać 
można go z internetu lub w Urzędzie 
Gminy).

3. za pomocą tradycyjnego formula-
rza do głosowania przesłanego na adres 
Urzędu Gminy – ul. Krakowska 4, 43-
340 Kozy – przesłanego z dopiskiem na 
kopercie „Budżet Obywatelski”. O zali-
czeniu głosu decyduje data wpływu ko-
respondencji do UG.

Pamiętaj, że możesz oddać 
tylko jeden głos!

Jacek Kaliński – wójt gminy Kozy:
– Tym razem możemy oddać głos na jeden z czterech projektów. Niezmiennie zachęcam wszystkich z Państwa, by poprzeć 
wybraną przez siebie inicjatywę. Każdy z pomysłów jest warty realizacji, każdy pomysłodawca przygotował swoją argumen-
tację. Naszym mieszkańcom pozostawiamy do oceny zgłoszone projekty. Gdy czytacie Państwo te słowa, mój głos został już 
zaliczony przez system internetowy. To ważne, by mając możliwość, głosować w naszych lokalnych sprawach. Równocześnie 
już teraz zachęcam Państwa, być może zachęconych obecną edycją, do przygotowywania swoich pomysłów na kolejną edycję 
Budżetu Obywatelskiego. Te realizacje to nasze wspólne dobro. 

Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego 
odbyła się w 2019 roku, a głosujący mo-
gli wybierać spośród 11 wniosków. Który 
z nich okazał się zwycięski? Jakie realizo-
wane były w ramach kolejnych edycji? 
Przypominamy poprzednie inicjatywy, 
zachęcając Państwa do zainteresowania się 
projektem. Wszystkie szczegóły – również 
w odniesieniu do archiwum, znaleźć moż-
na na stronie internetowej – www.budze-
tobywatelski.kozy.pl

Zabawa bez barier – integracyjny plac 
zabaw 2019 – plac zabaw przy ulicy Lipo-
wej doposażony został w urządzenia dla 
dzieci z niepełnosprawnościami zwiększa-
jąc możliwości rozrywki i aktywności na 
świeżym powietrzu także dla dzieci bory-
kających się m.in. z ruchowymi przeciw-
nościami. Wśród urządzeń pojawiła się np. 
specjalna karuzela, umożliwiając wjazd na 
wózku inwalidzkim. 

Kozy Camp – przystanek turystycz-
ny wraz z parkingiem 2020 – inicja-
tywa skierowana do wszystkich kozian 
i miłośników spędzania czasu na świeżym 
powietrzu, w tym przede wszystkim spa-
cerujących na szlakach prowadzących na 
Hrobaczą Łąkę zyskała wówczas najwięcej 
głosów. Na końcu ulicy Beskidzkiej (przy 
szlabanie), wybudowano wiatę, paleniska, 
ustawiono ławeczki oraz stoły.

Modernizacja boiska piłkarskiego 
przy ulicy Wrzosowej 2021 – projekt 
dotyczył kompleksowej modernizacji na-
wierzchni boiska piłkarskiego zlokalizowa-
nego na Dolnej Wsi przy ulicy Wrzosowej. 
Nakładem kilkudziesięciu tysięcy dokona-
no szeregu prac renowacyjnych i pielęgna-
cyjnych, w tym m.in. niwelacji terenu.

Zielone Kozy. Nasadzenie drzew 
i krzewów na gruntach gminy Kozy 
2021 – to drugi ze zwycięskich projektów 
w 2021 roku, a zarazem pierwsza edycja, 
gdy szanse na dofinansowanie otrzymały 
dwa projekty. W tym roku trwa nasadza-
nie drzew i krzewów w ramach budowania 
społecznej świadomości względem podno-
szenia odpowiedzialności za środowisko 
naturalne. 

Podany rok przy projekcie odnosi się do 
edycji budżetu, realizacja następowała 
w roku kolejnym.

(MS)

Poprzednie edycje
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Rekordy i medale
Reprezentanci Stowarzyszenia Spor-
tów Siłowych Benchpress Kozy po-
wrócili w rytm startowy w znakomi-
tym stylu.

Niemiecka miejscowość Fraureuth była 
we wrześniu miejscem przeprowadzenia 
Mistrzostw Świata WUAP. Do prestiżowej 
rywalizacji przystąpiło 350 zawodników 

z 15 krajów, w tej stawce 
zabraknąć nie mogło za-
wodników z Kóz – Wie-
sława Wróbla, Grzegorza 
Drewnianego i Mariusza 
Wyrozębskiego, którzy 
w komplecie stanęli na wy-
sokości zadania.
Udziałem najbardziej do-
świadczonego Wiesława 
Wróbla był w Niemczech 
kolejny rekord świata, 
a więc 270 kg w mar-

twym ciągu, równoznaczny z pucharem 
w kategorii masters. Po złoto w gronie 
open kategorii 110 kg sięgnął Grzegorz 
Drewniany, który poprawił „życiówkę” 
wynikiem 275 kg. Nowy rekord świata 
w kategorii masters 140+kg zanotował 
Mariusz Wyrozębski, którego osiągnię-
cie w martwym ciągu to 260 kg.
Zawodnicy z Kóz wykazali się świetnym 
przygotowaniem pod okiem trenera Wie-
sława Wróbla. Dobrze wróży to przed 
nadchodzącym czempionatem federa-
cji GPC w słowackiej Trnawie (17-21 
października br.), gdzie gminę Kozy re-
prezentować będą wśród przeszło 800 
uczestników z 35 państw także juniorki 
Magdalena i Natalia Szpila.       (M)

III Memoriał im. Stanisława Jarosza w tenisie stołowym, stanowiący swego ro-
dzaju turniej o mistrzostwo gminy Kozy, zagościł w pierwszą niedzielę paździer-
nika do hali Centrum Sportowo-Widowiskowego.

Jak trenować to... 
wspólnie

Młodzi adepci futbolu w wieku trampka-
rza, trenujący na co dzień w dwóch klubach 
z Kóz, wzięli udział w nietypowej treningo-
wej jednostce.
Tym razem bowiem nie po przeciwnych 
stronach boiska, a na wspólnym treningu 
spotkali się zawodnicy oraz zawodnicz-
ka dwóch drużyn trampkarzy. To łącznie 
28 dzieci, które przynależą do LKS Orzeł 
Kozy i UKS Kozy. Wspólna inicjatywa 
przyczyniła się do wartościowej integracji 
na zajęciach prowadzonych pod okiem tre-
nerów obu klubów. Trening opierał się na 
małych grach, w których szkoleniowcy kła-
dli nacisk na szeroko pojęte „rozumienie 
gry” swoich podopiecznych. Na zakończe-
nie odbyła się wspólna gierka. I co najlepiej 
świadczy o powodzeniu niniejszej koncep-
cji – w niedalekiej przyszłości planowane są 
kolejne wspólne zajęcia w grupie trampka-
rzy z Kóz.        (M)

O mistrzostwo przy stołach

Zawody te po raz kolejny zostały zorgani-
zowane, aby uhonorować pamięć byłego 
zawodnika, trenera i działacza sportowego, 
związanego przez lata z LKS Orzeł Kozy. 
Stąd obecność w uroczystym momencie 
otwarcia zmagań Izabeli Jarosz, córki śp. 
Stanisława Jarosza i instruktora tenisa sto-
łowego w klubie z Kóz, oraz jego syna Pio-
tra Jarosza.
Memoriałowe rozgrywki przeprowadzono 
w czterech kategoriach. Po kilkugodzin-
nych, emocjonujących meczach przy ping-
pongowych stołach, wyłoniono tych, któ-
rzy mieli zaszczyt stanąć na turniejowym 
podium. Wśród dziewcząt to odpowiednio 

według miejsc 1-3. – Justyna Trząska, Oli-
wia Malarz i Kornelia Okrzesik. W klasyfi-
kacji chłopców z klas I-III najlepiej poradzi-
li sobie: Milan Hałat, Konrad Bech i Piotr 
Dożak, w kl. IV-VI – Jan Bilczewski, Karol 
Kondel i Jakub Dziedzic, zaś w gronie za-
wodników od kl. VII wzwyż: Błażej Sztef-
ko, Stanisław Konior i Remigiusz Juraszek.
Co ważne, wszyscy młodzi uczestnicy – 
w większości przynależący do sekcji tenisa 
stołowego w LKS Orzeł Kozy – zademon-
strowali wysokie już umiejętności i spory 
zapał do uprawiania tej ciekawej, a zarazem 
mającej duże tradycje w gminie dyscypliny 
sportu.     (MA)

foto: Stowarzyszenie Benchpress Kozy 

foto: CSW Kozy 

foto: UKS Kozy 
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Trudnej jesieni ciąg dalszy
Piłkarze LKS Orzeł Kozy odnieśli 
wprawdzie pierwsze w sezonie wyjaz-
dowe zwycięstwo na szczeblu A-kla-
sy, ale nie zmieniło to ich położenia 
w dolnych rejonach ligowej tabeli.
Sporo do życzenia pozostawiają osiągnię-
cia w meczach domowych. W ostatnim 
czasie do Kóz przyjeżdżali rywale z Ligoty, 
Wapienicy i Pisarzowic – wszyscy zgod-
nie wywieźli maksymalną możliwą liczbę 
punktów. Żal zwłaszcza końcowych roz-
strzygnięć w toczących się „na styku” kon-
frontacjach. Gole kozianie tracili w pierw-
szych połowach spotkań, a mimo usilnych 
i ambitnych starań nie potrafili dystansu 
skutecznie nadrobić.
Najlepiej wspominany jest bez wątpienia 
występ w Wilkowicach przeciwko piłka-
rzom KS Bystra. Doskonałą formą strzelec-
ką błysnął w tym meczu Michał Komędera, 

który między 17. a 30. minutą zdobył hat-
-tricka, co w połączeniu z trafieniem Da-
wida Żurka z 70. minuty gry dało gościom 
efektowną wygraną w stosunku 4:1.
Z dorobkiem 6. punktów LKS Orzeł zamy-
ka na ten moment a-klasową stawkę. Do 
rozegrania jesienią pozostało 5. spotkań, 
a więc i spora szansa, aby miana ligowego 
outsidera pozbyć się przed zimową prze-
rwą w lidze.

Wyniki LKS Orzeł Kozy:
•	 LKS	Ligota	(dom)	–	1:2,	gol	
samobójczy

•	 LKS	Zamek	Grodziec	(wyjazd)	
–	1:6,	gol:	Janosz

•	 LKS	Zapora	Wapienica	(dom)	
–	1:7,	gol:	Cholewa

•	 KS	Bystra	(wyjazd)	–	4:1,	gole:	
Komędera	–	3,	Żurek

•	 LKS	Pionier	Pisarzowice	(dom)	–	0:1
Skład	LKS	Orzeł:	Marcin	Kozielski,	Dominik	Or-
szulik	–	Łukasz	Kwaśny,	Daniel	Mańkowski,	Ja-
kub	Jura,	Szymon	Polakowski,	Michał	Komędera,	
Patryk	Pieczora,	Łukasz	Pielesz,	Konrad	Janosz,	
Kacper	 Polakowski,	 Dawid	 Żurek,	 Łukasz	 Duź-
niak,	Kamil	Pietruczuk,	Roman	Cholewa,	Hubert	
Gajda,	Patryk	Czerwiński,	Mariusz	Kuźma,	Arka-
diusz	Majdoń,	Jakub	Wykręt,	Marcin	Stefanowicz,	
Krzysztof	Maślanka.	 	 	 	(MA)

Tytuł nawiązuje do kolejnej odsłony 
zawodów szachowych, jakie z inicja-
tywy LKS Orzeł Kozy odbyły się koń-
cem września pod honorowym patro-
natem wójta Jacka Kalińskiego.
W trzecim tegorocznym turnieju nie za-
brakło emocji przy szachowych stołach. 
Inaczej być jednak nie mogło, skoro do 
rywalizacji w sali Domu Kultury w Kozach 
przystąpiło pół setki zawodników z Kóz, 
okolicznych miejscowości, jak również 
Chrzanowa oraz Tarnowa. O wysokim 
poziomie niech świadczy fakt uzyskania aż 
dziewięciu norm na wyższe kategorie.
W grupie jednodniowej, dla której roz-
grywki przeprowadzono w sobotę 24 

września, triumfował Michał Chmara, 
reprezentujący miejscowego Orła. Na po-
dium znaleźli się także: Paweł Kenig z Ja-
sienicy i Jan Kaleta z Kóz. W czołowej „10” 
– konkretnie na 6. pozycji – sklasyfikowa-
ny został inny z podopiecznych LKS Orzeł 
Kacper Paluszkiewicz.
Po główne trofeum w zmaganiach całego 
weekendu „Szachy z Orłem” sięgnął Cy-
prian Gepfert z MUKS SZS Cieszyn. Do-
minik Kukułka z Tarnowa i Daniel Świąt-
nicki z Bielska-Białej to następni szachiści 
w końcowym rankingu. Spośród grona 
koziańskiego najlepiej wypadł 8. w zesta-
wieniu Mateusz Franczak. 

(RED)

Pamięci młodych sportowców Kon-
rada i Patryka poświęcona została ko-
lejna edycja memoriałowych zmagań, 
która odbyła się w Kozach w sobotę 24 
września.

Boisko Centrum Sportowo-Widowisko-
wego w Kozach było z tej wyjątkowej 
okazji miejscem rozgrywania turnieju pił-
karskiego, który przeznaczony został dla 
zawodników z rocznika 2013 i młodszych. 
Dwie drużyny do udziału w Memoriale 
Konrada i Patryka, zorganizowanym dla 
uhonorowania pamięci dwóch tragicznie 
zmarłych młodych sportowców, wystawił 
UKS Kozy, nie zabrakło reprezentantów 
LKS Orzeł, a gościnnie udział wzięli tak-
że rówieśnicy LKS Sokół Hecznarowice 
i BAPN Słowian Łodygowice.
Zespoły rywalizowały systemem „każdy 
z każdym”, a poszczególne mecze trwały 
po 14 minut. I choć nie wyniki sportowe 

były tego dnia najważniejsze, a każda z ekip 
otrzymała pamiątkowy puchar, to odnoto-
wać należy, że młodzi zawodnicy z Hecz-
narowic wyprzedzili w końcowej klasy-
fikacji drużyny z Kóz. Trenerzy wybrali 
również wyróżniających się indywidualnie 
piłkarzy w swoich zespołach, w przypadku 
koziańskich byli to: Piotr Caputa, Teofil 
Moskal i Leon Rej. Każdy z zawodników 
uczestniczących w rozgrywkach otrzymał 
pamiątkowy medal, nie zabrakło również 
upominków rzeczowych. Piknikowa for-
ma wydarzenia była także okazją do skosz-
towania przygotowanego poczęstunku czy 
zabaw na dmuchanej zjeżdżalni. 

				(R)

Memoriałowe rozgrywki

Szachy z Orłem

foto: LKS Orzeł Kozy

foto: Arch. CSW Kozy

foto: LKS Orzeł Kozy
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Aleksander Kunicki urodził się 26 lutego 
1898 r. w Demni Wyżnej (obecnie Ukra-
ina). W czasie I wojny światowej walczył 
w armii austro-węgierskiej. Będąc w nie-
woli włoskiej zgłosił się do tworzącej się 
tam polskiej armii, tzw. Błękitnej Armii 
gen. Józefa Hallera. Z armia tą przybył do 
wolnej Polski w czerwcu 1919 r. Po wojnie 
polsko-bolszewickiej wraz z 3. Pułkiem 
Strzelców Podhalańskich Kunicki trafił do 
Bielska. To tu, w czasie jednaj z wiejskich 
zabaw w nieodległej wsi Kozy, Kunicki 
poznał swoją przyszłą żonę – Dorotę Po-
łącarzównę, absolwentkę Gimnazjum św. 
Hildegardy w Białej, sekretarkę w mająt-
ku Czeczów w Kozach, z którą wziął ślub 
w 1923 r., osiedlając się na stałe w naszej 
miejscowości.
Kunicki od 1933 r. pełnił funkcję kierow-
nika bielskiej ekspozytury kontrwywia-
du wojskowego, obejmującej Śląsk Cie-
szyński oraz powiaty bialski i żywiecki. 
Zadaniem ekspozytury było zwalczanie 
szpiegostwa i dywersji niemieckiej oraz 
ochrona fabryk pracujących dla potrzeb 
wojska. Praca ta przypadła na okres 
niespokojny, w czasie którego nasiliła 
się aktywność Partii Młodoniemieckiej 
(niem. Jungdeutsche Partei), stającej 
się ośrodkiem dywersji, sabotażu i szpie-
gostwa na rzecz hitlerowskich Niemiec. 
Służba w kontrwywiadzie na kilkanaście 
następnych lat stała się jego podstawo-
wym zajęciem, dla którego poświęcił się 
bez reszty. Działania te prowadził także 
w okresie okupacji hitlerowskiej, za któ-
ry zasłużenie zyskał miano asa wywiadu. 
Swoją działalność kontrwywiadowczą 
Kunicki prowadził wspólnie z oddele-
gowanym mu do pomocy żołnierzem 3. 
Pułku Strzelców Podhalańskich – Wła-
dysławem Malarzem z Kóz. Początkowo 
motocyklem z przyczepką, a później sa-
mochodem, poruszali się po Podbeski-
dziu, śledząc spiskujących Niemców.
Wybuch wojny 1. września 1939 r. oraz 
wkroczenie wojsk radzieckich 17. wrze-
śnia, sprawiły, że Kunicki pozostawił 
w Kozach, w nowo wybudowanym domu 
przy Przeczni, żonę z dwójką dzieci i sam 
wraz z innymi agentami swego oddziału, 
przekroczył granicę polsko-rumuńską. 
Z Rumunii przez Jugosławię dotarł do 
Grecji, skąd polskim statkiem przepłynął 
do Francji. Po krótkim pobycie w pol-
skim obozie wojskowym w Coëtquidan 
trafił do sztabu gen. Władysława Sikor-
skiego w Paryżu. Po zajęciu Francji przez 

Niemców, zgłosił się na roboty do Rzeszy 
w miejscowości Bitterfeld, gdzie udało 
mu się skontaktować z żoną.
W 1941 r. Kunicki zbiegł z robót i dotarł do 
Kóz. Tropiony przez Gestapo musiał jed-
nak szybko opuścić Kozy. Ostatecznie zna-
lazł się w Warszawie, gdzie otrzymał przy-
dział na szefa kontrwywiadu przy Związku 
Walki Zbrojnej. W 1943 r. płk. Emil Fiel-
dorf „Nil” – 
dowódca Ke-
dywu KG AK, 
powierzył mu 
zorganizowanie 
i dowodzenie 
służbą wywiadu 
dywersyjnego 
przy Komen-
dzie Dywersji. 
Kunicki przyjął 
wtedy pseudo-
nim „Rayski” 
i zadanie wyko-
nał. Jego grupa 
wywiadowcza 
działała kolejno 
w oddziałach 
„Kosa”, „Agat”, 
„Pegaz” oraz 
„Parasol”. Były 
to oddziały do 
zadań specjal-
nych, podległe 
bezpośrednio 
dowódcy Kedy-
wu, których zadaniem było wykonywanie 
wyroków na skazanych na śmierć, przez 
Kierownictwo Walki Podziemnej, dygni-
tarzach hitlerowskich, sadystach z Gestapo 
i ich konfidentach. Trzon tych oddziałów 
stanowili harcerze z Szarych Szeregów, 
jak mówił Kunicki, najwspanialsza mło-
dzież, jaką w życiu spotkał. Dowodzeni 
przez Kunickiego wywiadowcy, a częściej 
wywiadowczynie, prowadzili żmudną 
i niebezpieczną obserwację skazanych 
Niemców, zawsze wg opracowanego przez 
niego planu. Do jego grupy wywiadowczej 
należały m.in. Maria Stypułkowska-Cho-
jecka „Kama” i Elżbieta Dziembowska 
„Dewajtis”, obie harcerki z Szarych Szere-
gów, które z racji młodego wieku przeszły 
do legendy.
W grudniu 1943 r. „Rayski” w Alei Szu-
cha prowadził rozpoznanie dwóch gesta-
powców Stamma i Hahna, na których był 
już wyrok. Przypadkowo wtedy zauważył 
limuzynę, a w niej oficera z dystynkcjami 

generalskimi. Po identyfikacji okazało się, 
że to dowódca SS i policji w dystrykcie 
warszawskim SS-Brigadenführer Franz 
Kutschera. Wywiadowcze przygotowanie 
akcji zajęło Kunickiemu i jego ludziom 
6 tygodni. „Kat Warszawy” został zastrze-
lony 1. lutego 1944 r. Za osobiste zasługi 
w walce z hitlerowcami Kunicki został od-
znaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Virtuti 

Militari, Krzyżem Wa-
lecznych i Krzyżem 
Partyzanckim oraz 
Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia 
Polski.
Zakończenie woj-
ny i nowa sytuacja 
polityczna w Polsce 
okazały się dla Kunic-
kiego najtrudniejsze. 
W czerwcu 1945 r. 
Kunickiego areszto-
wano. W październiku 
1945 r. Sąd Specjalny 
Wojskowy w Biel-
sku, nie dopuszczając 
obrońcy ani świadków 
obrony, za współpracę 
z Niemcami, skazał 
Kunickiego na karę 
śmierci. Dorota Ku-
nicka dowiedziała się 
o tym już nazajutrz. 
W Warszawie opowie-
działa o wszystkim płk. 

Janowi Mazurkiewiczowi ps. „Radosław”, 
który był przewodniczącym Komisji Likwi-
dacyjnej AK. On napisał list do Prezydenta 
Bolesława Bieruta, opisujący wojenne zasłu-
gi Kunickiego. W liście było zdanie, że „wy-
konanie wyroku będzie tragiczną pomyłką”. 
Z listem do Bieruta poszła sama Kunicka 
powodując, że nakazał on powtórzenie pro-
cesu. W kwietniu 1946 r. sąd II instancji, na 
rozprawie w Katowicach, wysłuchawszy 
świadków, płk. Mazurkiewicza „Radosława” 
i dowódcy „Parasola” kpt. Adama Borysa 
„Pługa”, uniewinnił Kunickiego.
Będąc już na emeryturze w 1968 r. Alek-
sander Kunicki spisał i opublikował swoje 
wojenne wspomnienia w książce „Cichy 
front”. Zmarł 6 czerwca 1986 r. i spoczął 
obok żony na cmentarzu w Kozach. 
28 czerwca 2007 r. Rada Gminy Kozy 
podjęła uchwałę, nadającą nowo wybudo-
wanemu rondu u zbiegu ulic Sobieskiego, 
Kęckiej i Przeczni imię Kpt. Aleksandra 
Kunickiego.   (Grzegorz	Hałat)

Kpt. Aleksander Kunicki
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Kaplica cmentarna 

Jednym z ciekawych 
miejsc Szlaku Koziańskich 
Ciekawostek jest kaplica cmentarna, 
wybudowana jeszcze w XIX wieku 
jako grobowiec rodziny Czeczów. We 
wnętrzu znajduje się drewniany ołtarz 
wykonany przez miejscowego stolarza 
i snycerza Tomasza Szlagóra, które-
mu naukę zawodu ufundował Herman 
Czecz. Za ołtarzem znajdują się nato-
miast schody prowadzące do podziem-
nej krypty. Kto w niej spoczywa? Który 
słynny architekt był projektantem i bu-
downiczym kaplicy? Więcej informacji 
znajdziecie Państwo w sieci – www.
szlakciekawostek.kozy.pl lub odwie-
dzając wybrane miejsce, gdzie szczegó-
ły przedstawione są na specjalnie przy-
gotowanych tablicach informacyjnych. 

(RED)

W Hecznarowicach odbyły się zawody sportowo-
-pożarnicze OSP Gminy Wilamowice. Wzięli w nich 
udział również nasi druhowie, w tym Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza. – Dzięki uprzejmości straża-
ków z sąsiedniej gminy w zmaganiach wzięli również 
udział strażacy z OSP Kozy, przez co nasza drużyna 
zyskała prawo startu w przyszłorocznych zawodach 
na szczeblu powiatowym – informowali za pośred-
nictwem swoich social mediów koziańscy strażacy. 
Swój debiut na tego typu zmaganiach zaliczyli rów-
nież nasi młodzi druhowie. Zaangażowanie, sporto-
wy duch walki i ciekawe konkurencje sprawnościo-
we przyniosły sporo uśmiechów, ale też cennych 
doświadczeń w kontekście przyszłej aktywności 
w roli strażaków. Co ważne, do MDP dołączyć mogą 
kolejni chętni – szczegóły znaleźć można kontaktu-
jąc się ze strażakami bezpośrednio, m.in. poprzez 
profile w social mediach.  						 																				(RED)

Poprawna odpowiedź w naszej krzy-
żówce we wrześniu to: Kamienna Łąka. 
Nagrodę otrzymuje Patrycja Sordyl.

(RED)

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach po-
wraca do „SALONU PRZESZŁOŚCI”, czyli 

serii opowieści o lokalnej historii i kulturze, które 
przed kilku laty odbywały się w sali koncertowej Pałacu Czeczów. 
„Czy cesarz był w Kozach?” to tytuł najbliższego Salonu i jednocze-
śnie pytanie, na które odpowiedź niech pozostanie tajemnicą, aż do 
środy 26 października – godz. 17.00.

(GBP)

foto: arch. OSP Kozy

foto: szlakciekawostek.kozy.pl
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Modernizacja Pałacu Czeczów w Ko-
zach, który od kilku dobrych już lat 
zachwyca swoim gruntownie odre-
staurowanym obliczem, jak również 
rewitalizacja okalającego go parku, 
okazały się ważnym krokiem dla pobu-
dzenia aktywności społecznej na tere-
nie gminy. Systematycznie w tej lokali-
zacji przybywało imprez kulturalnych, 
pojawiały się też coraz to nowsze po-
mysły, aby mieszkańców Kóz i okolic 
w wydarzenia o charakterze plenero-
wym angażować.
Naturalną potrzebą poszerzającą ofertę, 
bo zabezpieczającą także możliwości 
organizacji przedsięwzięć na wypadek 
niesprzyjającej aury czy rozmaitych 
pandemicznych ograniczeń w prze-
strzeni zamkniętej, stała się budowa 
zadaszenia estradowego z prawdziwego 
zdarzenia wraz z oświetleniem i nagło-
śnieniem. Z takim właśnie projektem 
o dofinansowanie z Lokalnej Grupy 
Działania wystąpiło Stowarzyszenie 
Kojzki Kolektyw Artystyczny. Efekt już 
po wykonaniu montażu nad tarasem 
Pałacu Czeczów od jego północno-za-
chodniej strony jest widoczny, prze-
jawiając się nie inaczej, jak w konkret-
nych imprezach, w których koziańska 
społeczność chętnie uczestniczy.
Muzyczne wydarzenie „KozyNostra 
Rock Fest” było tym, które cykl związa-
ny z „Letnią Sceną u Czecza” zainaugu-
rowało. Przeprowadzono jednak także 
inne, co ważne przeznaczone dla róż-
nych grup odbiorców. W ramach kina 
letniego Gminna Biblioteka Publiczna 
zaprosiła również całe rodziny na filmo-
we seanse „pod chmurką”. A wspólnie 
z prężnie działającym Kojzkim Kolektyw 
Artystycznym zorganizowała „Narodo-
we czytanie” w parkowych okoliczno-
ściach. Mieszkańcy doskonale bawili 
się na Dożynkach Gminnych, a także 
Dniach Kóz, podczas których druga za-
daszona estrada umożliwiła rozbudowę 
programu tego święta. Do Kóz zawitały 
również foodtrucki, a wspomniany już 
Kojzki Kolektyw Artystyczny zorgani-
zował koncert pt. „Zakazane piosenki”, 
mający swój patriotyczny wydźwięk. 
Stowarzyszenie Kozianki z powodze-

niem zrealizowało dwie edycje „Pikniku 
Rodzina z Pasją” w niepowtarzalnym 
klimacie. Odbył się tu również jubileusz 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, piłkarską 
reprezentację Polski wspierano w spe-
cjalnej strefie kibica, zaś propozycją stric-
te dla młodego pokolenia były projekcje 
bajek z okazji Dnia Dziecka. Piknik z my-

ślą o uczniach zainicjowała za to pomyśl-
nie Szkoła Podstawowa nr 1.
„Letnia Scena u Czecza”, biorąc pod 
uwagę wymienione powyżej imprezy, 
zgromadziła już setki mieszkańców. 
Jest to więc w znacznej mierze odpo-
wiedź na potrzeby lokalnej społeczno-
ści. – Istotną rolę przypisać należy bu-
dowaniu więzi społecznych i integracji 
naszych mieszkańców, bo pandemia 
to w oczywisty sposób zaburzyła. Cie-
szy, że coraz liczniejsze grono kozian 
dostrzega pozytywne aspekty nie tylko 
uczestniczenia w różnych wydarze-
niach, ale i bycia autorami, a później 
liderami takich wartościowych inicja-
tyw – uważa Marek Małecki, dyrektor 
Domu Kultury w Kozach. I tu nie spo-
sób pominąć udział owej instytucji, bo 
projekt w swojej koncepcji umiejętnie 
korzysta z organizacyjnych zdolności 
i bogatych jej doświadczeń.
W ślad za tak dużym społecznym od-
zewem względem utworzenia „Letniej 
Sceny u Czecza”, samorząd zapropo-
nował dodatkową formę wsparcia dla 
koziańskich stowarzyszeń. Nieodpłat-
nie korzystać mogą z konsultacji dorad-
czych w zakresie przygotowania rozma-
itych projektów i ubiegania się o środki 
zewnętrzne. Na bieżąco przekazywane 
są poza tym do organizacji pozarządo-
wych informacje o pojawiających się 
programach, które dotyczą różnych 
dziedzin. To świetna szansa, aby wziąć 
sprawy w swoje ręce i realizować własne 
oryginalne pomysły.

(MN)

Letnia Scena to strzał w dziesiątkę
Mieszkańcy gminy Kozy, zrzeszający się w ramach rozmaitych stowarzyszeń czy organizacji, mogą z powodzeniem reali-
zować się w działalności kulturalnej i społecznej. I coraz chętniej to właśnie czynią. Tym bardziej, że od lata ubiegłego roku 
jest to łatwiejsze wobec stworzenia „Letniej Sceny u Czecza”, a więc atrakcyjnego miejsca w przestrzeni parkowej z myślą 
o lokalnej społeczności.

foto: Mat. UG Kozy
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Chór Domu Kultury w Kozach i tym razem włączył się do udziału 
w XVII Międzynarodowym Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” im. 
Kazimierza Fobera uczestnicząc w niedzielę 9 października z oprawą 
muzyczną we Mszy Świętej w Kościele pw. Świętych Apostołów Szy-
mona i Judy Tadeusza w Kozach. Zespół swym śpiewem miał przy-
jemność również zaprosić na koncerty chórów organizowane w ra-
mach festiwalu, które odbyły się w Bielsku-Białej, Bystrej Krakowskiej, 
Mazańcowicach oraz w Kozach. Podczas sobotniego koncertu, or-
ganizowanego przez Dom Kultury w Kozach w koziańskim kościele, 
wystąpiły zespoły: Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” z Trzyńca (Re-
publika Czeska); Chór Mieszany „Echo” z Bielska-Białej oraz Chór 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Festiwal od lat skupia 
wokół siebie miłośników muzyki wokalnej, są to koncerty, spotkania, 
warsztaty oraz emocjonujące zmagania zespołów nie tylko z kraju, ale 
także z poza naszych granic.                      (DK)

Konkurs 
recytatorski 
dla każdego!

Dom Kultury w Kozach zaprasza do udzia-
łu w XXVII Konkursie Recytatorskim 
Poezji Patriotycznej, w którym – oprócz 
dzieci i młodzieży wytypowanych przez 
koziańskie szkoły – mogą wziąć udział rów-
nież dorośli w kategorii OPEN. Zgłoszenia 
dostarczyć można do biura organizatora 
do 28 października 2022 r.  
Czas recytacji to około 3 minuty. Do oceny 
zostanie powołana komisja oceniająca wła-
ściwy do wieku i wrażliwości artystycznej 
wykonawcy wybór tekstu, kulturę słowa 
(intonacja głosu, dykcja, posługiwanie się 
pauzą), sposób interpretacji, zachowanie 
sceniczne i odpowiedni ubiór wykonawcy. 
Przesłuchania recytatorów zaplanowano na 
7 listopada 2022 r. od godz. 9:00 w Pałacu 
Czeczów w Kozach. Szczegółowy regula-
min oraz karta zgłoszenia dostępna jest na 
stronie www.domkultury.kozy.pl.   (DK)

Dobiega końca „techniczna” realizacja projektu „Mamy na czym grać…”, zwieńczona 
pomyślnym rozliczeniem środków grantowych w ramach programu Konwersja Cyfro-
wa Domów Kultury. – Teraz zaczynamy korzystać z wszystkich elementów – informują 
przedstawiciele DK. Młodzieżowa Orkiestra Dęta otrzymała już nowo zakupione instru-
menty muzyczne, a realizując filmową relację z tegorocznych dożynek wykorzystano 
sprzęt pozyskany dzięki grantowi. Nowe oblicze zyskała też strona internetowa Domu 
Kultury. Kolejny krok to praktyczne wykorzystanie „platformy komunikacji” – narzędzia 
internetowego dostępnego dla instruktorów, uczestników zajęć, grup funkcjonujących 
przy Domu Kultury w Kozach. Narzędzie to powinno ułatwić proces koordynacji zajęć 
i realizacji zadań z wykorzystaniem przestrzeni Domu Kultury współpracującym stowa-
rzyszeniom, o czym niebawem ponownie więcej na naszych łamach.          (DK/RED)

W połowie września członkowie Zespołu 
Pieśni i Tańca „Kozianie” wybrali się na wy-
cieczkę integracyjno-artystyczną do Wro-
cławia w ramach realizacji zadania publicz-
nego realizowanego dzięki Gminie Kozy. 
Najważniejszym punktem programu był 
piątkowy występ na wrocławskim rynku. 
– Niestety pogoda sprawiła, że prezentacja 
odbyła się w dwóch częściach, ale osta-
tecznie okazało się, że było to lepszym roz-
wiązaniem. Więcej osób mogło obejrzeć 
nasze występy – tłumaczą przedstawiciele 
zespołu. W trakcie oraz po koncercie ze-

spół spotkał się z bardzo miłym odzewem 
widowni, która gratulowała, dziękowała, 
a nawet zapraszała grupę na kolejne wy-
stępy. Wycieczka była również okazją do 
indywidualnego, ale też wspólnego zwie-
dzania Wrocławia. – Jeszcze w piątkowy 
wieczór obejrzeliśmy prezentację fontann 
multimedialnych, a w sobotę wraz z prze-
wodnikiem odwiedziliśmy najciekawsze 
wrocławskie zakątki, przepłynęliśmy Odrą, 
a w niedzielę zwiedziliśmy wrocławskie 
ZOO z afrykarium i oceanarium. Nie oby-
ło się oczywiście bez „zbierania” słynnych 

wrocławskich krasnali – przybliżają człon-
kowie ZPiT Kozianie.             (ZPiT/RED)

Gaude Cantem

Projektowe dobrodziejstwo

Kozianie we Wrocławiu

foto: arch. DK

foto: arch. MOD Kozy

foto: arch. ZPiT Kozianie

W ramach projektu „Mamy na czym grać…” do muzyków 
koziańskiej orkiestry trafiły zupełnie nowe instrumenty.

Chór Domu Kultury w Kozach uczestniczy nie tylko 
w festiwalach. We wrześniu chórzystki i chórzyści 

uświetnili uroczyste obchody święta plonów. 
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W drugiej połowie kwietnia 2023 roku 
(22.04) zaplanowano I Otwarty Kon-
kurs Instrumentalistów i Wokalistów 
Amatorów – Muzyczni Geniusze. Co 
ciekawe, to pierwsze tego typu wyda-
rzenie w naszym powiecie. 
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu 
jest lokalna firma zajmująca się pozaszkol-
ną edukacją artystyczną. Centrum Mu-
zyczno-Artystyczne Fasolakids  prowadzo-
ne przez Katarzynę i Sebastiana Kasiuba 
od 2016 roku kształci dzieci, młodzież, jak 
również dorosłych w zakresie nauki gry 
na instrumentach klawiszowych (pianino, 
keyboard, akordeon), gitarach (klasycznej, 
elektrycznej, basowej), skrzypcach, perku-
sji oraz wokalu z emisją głosu. Zajmuje się 
również autorskimi programami z języka 
angielskiego dla dzieci – English4kids oraz 
umuzykalniającymi zajęciami dla najmłod-
szych – Muzykolaki.
Inicjatywa konkursu to następstwo… 
braku tego typu przeglądów dla muzyków 
pasjonatów – amatorów w naszej okoli-
cy. Celem jest m.in. propagowanie i upo-
wszechnianie kultury muzycznej w spo-
łeczeństwie ze szczególnym naciskiem na 
działania amatorskie, a także zachęcenie 
do większej aktywności instrumentalistów 
i wokalistów amatorów oraz placówek, 
które ich kształcą. To okazja do doskona-
lenia poziomu artystycznego, konfrontacji 
umiejętności, wymiany doświadczeń i na-
wiązywania kontaktów, ale przede wszyst-
kim poszukiwanie, wspieranie i promocja 
osób szczególnie utalentowanych.
Formuła wydarzenia została stworzo-
na na wzór Talent Show w konwencji 
„open”, bez ograniczeń i kategorii wieko-

wych. – Do udziału zapraszamy zarówno 
młodszych, jak i starszych z naszej gminy, 
powiatu, województwa, a nawet z całej 
Polski. Przewidzieliśmy i przygotowaliśmy 
wiele atrakcji i niespodzianek zarówno dla 
uczestników, jak i słuchaczy. O wszystkich 
szczegółach będziemy  informować nieba-
wem – mówią organizatorzy. Informacje 
oraz regulamin znaleźć można na stronie 
internetowej – www.fasolaki.pl. – Zachę-
camy, by zapoznać się już teraz, bowiem 
liczba miejsc jest ograniczona – dodają. 
Do wydarzenia powracać będziemy na na-
szych łamach w kolejnych wydaniach.
Honorowy	patronat	nad	wydarzeniem	objął	wójt	gmi-

ny	Kozy	–	Jacek	Kaliński,	patronat	medialny	sprawu-

ją	znane	w	regionie	media	–	Radio	Bielsko,	Kronika	

Beskidzka	oraz	portale	internetowe	–	bielsko.biala.pl	

i	beskidzka24.pl.												 																	(RED)

Kandydat 
do nagrody

Krzysztof Sporysz, wieloletni członek 
i prezes Zespołu Pieśni i Tańca „Kozia-
nie”, to tegoroczny kandydat zgłoszony 
przez Gminę Kozy do prestiżowej na-
grody im. Ks. Józefa Londzina.
To człowiek wielu pasji, ale w koziańskim śro-
dowisku znany głównie ze swojej działalności 
na rzecz propagowania ludowych tradycji, kul-
tywowania i zachowania od zapomnienia daw-
nych zwyczajów, pieśni czy tańców. Krzysztof 
Sporysz już od swojej młodości ściśle związany 
jest z działalnością kulturalną. Jako młody chło-
pak uczestniczył w funkcjonowaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca „Kozianie”, to m.in. z jego inicja-
tywy i zaangażowania w 2009 roku doszło do 
reaktywacji działalności zespołu i stowarzysze-
nia Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”, którego 
zresztą przez wiele lat był prezesem. W 2019 
r. uczestniczył w projekcie przedstawiającym 
życie i obyczaje mieszkańców wsi Kozy na 
fotografiach „Odtworzone historie”, biorąc 
udział w sesji zdjęciowej ukazującej narciar-
stwo biegowe w Kozach. Jego zaangażowanie 
w popularyzację kultury ludowej widać jednak 
nie tylko w samej gminie Kozy. Jest członkiem 
kapeli góralskiej „Beskid”, występuje m.in. na 
imprezach okolicznościowych, biesiadach, we-
selach, urodzinach, itp. Pan Krzysztof promuje 
ponadto z powodzeniem kulturę „w sieci”, za-
początkował swoje humorystyczne artystyczne 
występy na kanale YouTube pn. Corno uOwca 
(www.youtube.com/channel/UCCfmvO-
5qGr_JY0Du0pdua6g) oraz w mediach spo-
łecznościowych: w serwisie Facebook (www.
facebook.com/cornouowca). Jego działania 
zostały również dostrzeżone przez realizatorów 
Teleexpressu w TVP – oryginalne wielkanocne 
życzenia i strzelanie z bata zostały wyemitowa-
ne 13.04.2020 r. jako „Wielkanocne życzenia 
od górali”. Inną pasją pana Krzysztofa jest sport, 
a głównie biegi górskie czy narciarskie w okre-
sie zimowym.
Krzysztof Sporysz to człowiek bardzo bezpo-
średni, o otwartym charakterze, który łatwo 
zjednuje wokół siebie ludzi i zaraża ich swoją 
pasją. Jest laureatem gminnego wyróżnienia 
„Osobowość Roku”, gdzie doceniono jego za-
angażowanie w działalność na rzecz lokalnego 
środowiska.                        (RED)

W Święto Niepodległości 11 listopada Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Kozach oraz 73. 
Koziańska Drużyna Starszoharcerska „Car-
pe Diem” zapraszają do udziału w rodzinnej 
grze terenowej „Tropem Niepodległej po 
Kozach”. Do udziału w grze zapraszamy dru-
żyny liczące od 2 do 6 osób, z minimum jedną 
osobą dorosłą. Koniecznością będzie dyspo-
nowanie przez drużynę przynajmniej jednym 

smartfonem z dostępem do internetu oraz za-
instalowanym czytnikiem kodów QR. Roz-
poczęcie gry o godz. 11.00 przed wejściem 
do harcówki w budynku przy ul. Przeczniej 
3 (stadion CSW). Za bezpieczeństwo nie-
pełnoletnich uczestników podczas gry odpo-
wiadają ich opiekunowie. Do zdobycia atrak-
cyjne nagrody ufundowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Kozach.                   (GBP)

Muzyczni Geniusze

Tropem Niepodległej po Kozach
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Aromatyczna kawa jest nieodłącznym towarzyszem niemal każdego 
naszego dnia. Według badań, na świecie co roku wypija się około 400 
mld filiżanek kawy. Nic dziwnego, że napój ten doczekał się własnego 
święta. 29 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kawy, 
którego geneza nie jest dokładnie znana. Co ciekawe dzień ten został 
wypromowany w Japonii przez stowarzyszenie kawy (The All Japan 
Coffee Association) i pierwsze obchody tego nietypowego święta za-
inicjowano w 1983 roku. W związku z dużym zainteresowaniem tym 
świętem postanowiła go uczcić koziańska biblioteka. Każdy czytel-
nik, który w tym dniu odwiedził bibliotekę, mógł wypić filiżankę tego 
aromatycznego trunku w miłej i nieco odmienionej scenerii – czytel-
nia zmieniła swój charakter oraz wizerunek. Kawa i książka wydają się 
być zresztą dobrym połączeniem, czego dowód również na okładce 
niniejszego wydania.                 (GBP)

7 listopada
• 9.00 – XXVII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycz-

nej (Pałac Czeczów w Kozach)
• 18.00 – Wernisaż wystawy: „Kozy, kozianie – zapis su-

biektywny” (Pałac Czeczów w Kozach)

11 listopada
• 9.00 – Msza święta w intencji Ojczyzny
• 10.00 – Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt, raport 

i ceremonia złożenia kwiatów
• 11.00 – XII Bieg niepodległości – stadion CSW Kozy 

(LKS Orzeł) – regulamin i informacje o zapisach na 
stronach Urzędu Gminy i szkół

• 11.00-13.30 – Tropem Niepodległej po Kozach” – ro-
dzinna gra terenowa. Start – harcówka w budynku przy 
ul. Przeczni 3 (stadion CSW).

Światowy Dzień Turystyki był okazją do spotkania osób zaan-
gażowanych w promocję Beskidów, w tym rzecz jasna naszej 
miejscowości. W bielskim ratuszu wręczono wyróżnienia oso-
bom zaangażowanym w promocję naszych lokalnych miejsc, 
ogłoszono również wyniki konkursu fotograficznego „Beskidy 
w kadrze zatrzymane”, będącego ściśle związanym z promocją 
walorów turystycznych naszego regionu. Co ważne, nie zabra-
kło koziańskich akcentów.
Ten najważniejszy to wyróżnienie dla Artura Kuca – związane-
go ze Stowarzyszeniem Staw Kamieniołom. Wójt Jacek Kaliński 
złożył gratulacje naszemu mieszkańcowi oraz podziękowania 
za całokształt podejmowanych inicjatyw i działań promujących 
naszą miejscowość. – To m.in. zaangażowanie w projekty zwią-
zane z naszym kamieniołomem czy lokalnymi wydarzeniami jak 
grzybobranie czy zawody wędkarskie, o których coraz więcej 
słyszymy nie tylko w naszej miejscowości – mówi Marcin La-
sek, zastępca wójta gminy Kozy. Kolejnym akcentem było pod-
sumowanie konkursu fotograficznego, współorganizowanego 
przez Gminę Kozy. Ogłoszono wyniki, zapraszając następnie na 
wernisaż wystawy konkursowej, który odbył się w Pałacu Cze-
czów, a zdjęcia podziwiać można wciąż w godzinach otwarcia 
galerii. To m.in. wyjątkowe widoki, pejzaże, górskie ścieżki czy 
lokalne strumyki. By przekonać się o ich wyjątkowości, warto 
zobaczyć je z bliska. 

(MS)

Sztukatułka 
– od ogółu do szczegółu

To bezsprzecznie wystawa, która odznacza się oryginalnością. 
Trochę inna, niż dotychczasowe, a jednak... podobna. Powstała 
z kilku powodów – chęci pokazania kilku prac zaprezentowa-
nych już w tym roku w Cieszynie, zorganizowania wernisażu 
czy zrealizowania już dawno wymyślonych pomysłów. Wy-
stawa obejmuje 35 prac, z czego 30. prezentowana jest po raz 
pierwszy. Wszystkie Qućkowe kolażowe prace można inter-
pretować na wiele sposobów. Autor najbardziej skłania się ku 
twierdzeniu, że przez to jak wyglądają i co zawierają mają wpra-
wiać w dobry nastrój, pobudzając zarazem ciekawość.         (Qućka)

Dzień kawy w bibliotece Program obchodów 
Święta Niepodległości

Promocja Beskidów i Kóz

foto: arch. GBP

foto: arch. UG

foto: arch. DK



Zdobywający coraz większą popu-
larność Kamieniołom zyskał kolejny 
ważny element z perspektywy bezpie-
czeństwa odwiedzających go osób. Na 
tzw. górnej półce powstało dedykowa-
ne ogrodzenie, mające uchronić spa-
cerowiczów przed niebezpiecznymi 
sytuacjami. 
O tym, że skarpa jest wysoka i bardzo nie-
bezpieczna wie chyba każdy mieszkaniec 
Kóz. Odwiedzający nas turyści, choć do-
strzec mogą przed wejściem ogromną wy-
sokość, niejednokrotnie podchodzą blisko 
urwiska. Stąd wspólna inicjatywa Gminy 
Kozy oraz Stowarzyszenia Staw Kamienio-
łom. – W ten sposób wyznaczona została 
granica, której nie powinno się przekraczać. 
Widoki przy dobrej pogodzie są świetne, 
podchodzenie blisko skarpy nie jest ko-
nieczne – zaznaczają pomysłodawcy. Co 

warte podkreślenia, powstałe ogrodzenie 
dopasowano do otoczenia ze względu na 
wygląd i przeznaczenie. Nie mamy więc 
charakterystycznego pło-
tu, a zgrabne metalowe ko-
sze wypełnione rzecz jasna 
kamieniami oraz charakte-
rystyczne liny. – Inicjaty-
wa ma na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa wszyst-
kich odwiedzających, rów-
nocześnie nie przeszka-
dzając w obserwowaniu 
widoków. Wizualnie nie 
wpływa też negatywnie na 
otoczenie, mamy nadzieję, 
że przede wszystkim na-
szym mieszkańcom przy-
padnie do gustu – dodają nasi rozmówcy.
Jako ciekawostkę dodajmy, że w dniu 

montażu aura zadbała o nierozpraszanie 
pracujących przy inicjatywie osób. – Rze-
czywiście tego dnia na horyzoncie mo-

gliśmy widzieć tylko chmury – śmieją się 
wspólnie.     (MS)

Wyjątkowy zapach kociołków w ra-
mach kolejnej edycji Festiwalu Duszo-
nek przyciągnął rekordową liczbę osób. 
W pobliżu placu zabaw i boiska 
przy ulicy Wrzosowej, pojawi-
ło się ponad 100 osób!
Tradycyjne spotkanie przy du-
szonkach odbywające się w jesien-
nym otoczeniu znów było udane 
i co najważniejsze – smaczne. Do 
rywalizacji o najlepszą „recepturę” 
przystąpiło łącznie aż 12 drużyn. 
– Każda osoba miała towarzy-
stwo, niektórzy byli w większych 
grupach, jak uczniowie Baczyń-

skiego czy emeryci. Tegoroczną edycję 
można więc nazwać drużynową – uśmie-
chają się organizatorzy. Kto więc okazał 

się najlepszy? Najwięcej głosów – papiero-
wych talerzyków stanowiących punktację 
– zebrali emeryci (43 punkty) minimalnie 

wyprzedzając uczniów liceum (42 
punkty) oraz Radę Gminy Kozy 
(28 punktów). Co bynajmniej nie 
oznacza, że pozostałe ekipy nie 
punktowały. Wręcz przeciwnie 
– wątpliwości przy wyborze było 
mnóstwo, a w rozmowach zgodnie 
dało się usłyszeć, że każda z pro-
pozycji ma swój unikatowy smak. 
Licząc na dobrą jesienną aurę, 
zachęcamy więc do rodzinnych, 
ogrodowych festiwali.                 (RED)

Październik to miesiąc powrotu stu-
dentów do swoich uczelni. Tak też 
dzieje się w Koziańskim Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku. W samo połu-
dnie 4 października zainaugurowano 

kolejny rok jego działalności.
Inauguracja odbyła się w oprawie arty-
stycznej przygotowanej przez młodzież 
z koziańskiego Liceum. Wykład inaugu-
racyjny wygłosił dr Stanisław Ciupka. Ko-

ordynator, a zarazem autor programu na-
uczania Mirosław Frączek ujawnił plany na 
najbliższy semestr. Podstawa będą w nim 
wykłady o bardzo różnorodnej tematyce, 
odbywające się co wtorek o godzinie 17.00 
w sali koncertowej Pałacu Czeczów. Uzu-
pełnienie oferty UTW stanowią zajęcia 
taneczne, gimnastyczne, nauka języka an-
gielskiego i wypady turystyczne. Plan bo-
gaty i atrakcyjny, lecz jego realizacja pozo-
staje sporym wyzwaniem dla organizatora 
w czasach wszechobecnej niepewności. 
Studentem może zostać każdy, kto 
czuje się, że osiągnął ów „trzeci wiek”. 
Chętni do udziału w zajęciach mogą 
szukać informacji im potrzebnych na 
stronie Facebook UTW oraz stronie 
Domu Kultury w Kozach. 

(UTW)

Kamieniołom bezpieczniejszy

Rekordowe duszonki

UTW wystartował
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