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Charytatywnie, kolędowo

Nowi mieszkańcy 

Planszówki z wójtem i blogerem…

Bajkowy bal

W poprzednim numerze informowaliśmy o statystyce związanej 
z naszą miejscowością – w tym rzecz jasna przyglądając się tej ze 
względu na liczbę ludności. Drugie tegoroczne wydanie to okazja, 
by poznać personalia – imiona – naszych nowych mieszkańców. 
Mowa oczywiście o dzieciach urodzonych w styczniu jako pierw-
szych w 2023 roku. 6 stycznia br. na świat przyszła Antonina oraz 
Bartłomiej. Nie jest to jednak rodzeństwo, a łączy ich tylko nasze 
statystyczne zestawienie. Co nie zmienia faktu, że dla noworodków 
tradycyjnie przygotowane zostały charakterystyczne, koziańskie 
body. Rodzicom więc gratulujemy, a nowych mieszkańców witamy 
uśmiechem!                    (RED)

foto: Digital Gardens

Tradycyjny bal karnawałowy dla dzieci przygotowany przez 
Dom Kultury w Kozach znów był wyjątkowy i kolorowy. Naj-
młodsi wyruszyli w niesamowitą wyprawę – zwiedzali kosmos 
tańcząc i śpiewając, lądując przy tym na różnych planetach. Do-
brej zabawy, humoru i uśmiechów, rzecz jasna w muzycznych 
rytmach, nie było końca. Dodatkowo dzieci skorzystać mogły 
z okazji zrobienia sobie zdjęć w swoich wyjątkowych przebra-
niach – wszystko za sprawą sesji przygotowanej przez Digital 
Gardens. – Atmosfera była niesamowita, a zabawa świetna. 
Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach – pod-
sumowują organizatorzy.                  (DK)

foto: arch. DK

foto: arch. UG

W Pałacu Czeczów 13 stycznia br. odbył się charytatywny koncert 
kolęd polskich i ukraińskich przygotowany przez Stowarzyszenie 
Ponieważ Możemy. Była to wyjątkowa okazja do wysłuchania 
świątecznych melodii w wykonaniu Chóru Domu Kultury w Ko-
zach pod batutą Anny Czaplińskiej-Syjoty oraz ukraińskich pie-
śniarzy – wystąpili Serhii Kasatkin z córką Olą oraz Oleksandra 
Yevtushenko. Nasi goście śpiewając tradycyjne ukraińskie kolędy 
chcieli w ten sposób podziękować za wyrazy wsparcia, jakich do-
świadczają w naszej miejscowości. Podniosłą atmosferę dopełni-
ła wizyta św. Mikołaja i prezenty dla najmłodszych, nie zabrakło 
również życzeń pokoju i wolności dla Ukrainy.        (DK/RED)

Tytułowe określenie związane jest z 31. finałem Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Ponownie do licytacji dołączyła gmi-
na Kozy, a wspierając „orkiestrę” wybierać mogliśmy spośród 
trzech propozycji. Największym zainteresowaniem cieszył się 
wieczór z planszówkami w towarzystwie popularnego autora 
internetowego i blogera – Kamila Nowaka, znanego opinii pu-
blicznej jako Blog Ojciec oraz wójta Jacka Kalińskiego. Licyto-
wać mogliśmy również trening z pierwszą drużyną Orła Kozy 
oraz zestaw gadżetów – klubowych Orła i gminnych z kózką 
Marceliną na czele. Licytacja dobiegła końca 4 lutego, a łącznie 
udało się zebrać na rzecz WOŚP 1100 złotych.               (RED)

kozianki Emilia i Milena
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Jeszcze w styczniu odbyło się No-
woroczne Spotkanie z Twórcami 
i Animatorami Kultury w powiecie 
bielskim. Na dziedzińcu Zamku Suł-
kowskich w Bielsku-Białej wyróż-
nionym za wkład w życie kulturalne 
i społeczne powiatu dziękował staro-
sta bielski – Andrzej Płonka. Wśród 
docenionych postaci nie zabrakło ko-
ziańskich akcentów.
Wyróżnienie otrzymała Anna Czaplińska-
-Syjota – wieloletni instruktor w Domu 
Kultury w Kozach, założycielka i dyry-
gentka Chóru Domu Kultury w Kozach. 
Instruktor grupy wokalnej, dyrygentka 
Chóru „Cantica” w Bystrej, od wielu 
lat będąca członkiem zarządu oddziału 
bielskiego Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr. Jedna z głównych osób współ-
organizujących Międzynarodowy Festi-
wal Orkiestr Dętych Złota Trąbka, wielu 
lokalnych koncertów czy wydarzeń zwią-
zanych z naszą miejscowością – np. świą-
teczne konkursy na pisankę wielkanocną 
czy szopkę bożonarodzeniową. Będąc na 
co dzień pracownikiem DK koordynuje 
m.in. współpracę instruktorów ze stowa-
rzyszeniami, jest autorką cyfrowej strate-
gii Domu Kultury. 
Doceniono także wieloletnią pracę Kry-
styny Mirochy – będącej od 35-lat instruk-
torem Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie. 
Przygotowuje zespół do występów – tych 
lokalnych, ale i międzynarodowych, jak 
w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. 
Tworzy scenariusze i odpowiada za zakres 

merytoryczny w filmach z udziałem ZPiT 
Kozianie – m.in. „Janicek żytko siece”, 
„Kolędowanie z ZPiT Kozianie”. Pracuje 
również z grupą Mali Kozianie będąc cho-
reografem, instruktorem  i nieocenioną 
skarbnicą wiedzy dla młodzieży. Wszyst-
ko to ciesząc się od kilku lat wolnością od 

obowiązków etatowych, wcześniej jednak 
tworząc i kreując wiele wydarzeń w naszej 
miejscowości, związanych także z orkie-
strą. Choreografie, stroje dla mażoretek czy 
muzyków, opieka nad grupą tancerek – to 
tylko niektóre z zakresów jej działań.
Uhonorowano również inicjatywy podej-
mowane przez Bartłomieja Jurzaka – obec-
nie dyrektora Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Kozach, równocześnie etnologa z pasji 
i wykształcenia. Wydarzenia związane z lo-
kalną kulturą i historią przyciągają zarówno 
najmłodszych, jak i starszych. W ostatnich 
miesiącach nadzorował m.in. projekt „Kojz-

kie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza 
polsko-słowackiego”, co wiązało się z reno-
wacją wyjątkowych eksponatów w koziań-
skiej Izbie Historycznej czy projekt doty-
czący stroju ludowego, o którym szerzej 
w tym numerze piszemy na stronach 10-11. 
Organizuje i prowadzi spotkania „Salonu 

przeszłości”, współpracuje z Uniwersyte-
tem Trzeciego Wieku, inicjuje spotkania 
tematyczne – m.in. niedawna wizyta Artura 
Andrusa, Jacka Piekiełko czy Przemka Kos-
sakowskiego. Organizuje konkursy - m.in. 
na esej filozoficzny Koziański Omnibus. 
Obecnie koordynuje prace związane z po-
wstaniem monografii Kóz. 
– Wyróżnionym gratulujemy, życząc 
wielu pokładów kreatywności przyczy-
niających się do tworzenia kolejnych 
wyjątkowych projektów na rzecz ko-
ziańskiej społeczności – mówi Jacek 
Kaliński, wójt gminy Kozy.           (DK/RED)

Tłumy zwiedzających przyciągnęła do Kóz wystawa modelarstwa kolejowego, którą w weekend 21-22 stycznia, 
ponownie w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego, zorganizowała Beskidzka Grupa Modelarska działająca 
przy Domu Kultury w Kozach.

Tercet wyróżnionych 

Kolej w miniaturach

– Stworzyliśmy spory kawałek miniaturowej kolei, który miał 
długość około 160 metrów. Wielu odwiedzających pytało w jaki 
sposób zbudowaliśmy taki układ, warto więc wyjaśnić, że jest to 
praca na podstawie specjalnie przygotowanego planu, który po-
wstaje nawet kilka miesięcy wcześniej i to do niego jest ułożony 
odpowiedni rozkład jazdy dla pociągów – mówi Krzysztof Król 
z Beskidzkiej Grupy Modelarskiej.
Do przedsięwzięcia przyłączyli się modelarze z różnych zakątków 
kraju, dzięki czemu zwiedzający podziwiać mogli m.in. przysta-
nek w Bulowicach, tunel w Rydułtowach, stację Klecza Górna, 
Strzyżów z rafinerią, Żelistrzewo, Śniadowo, makietę Żwirowni 
Roszków czy wreszcie projekt BGM czyli posterunek Ludwikowi-
ce Kłodzkie. Uwagę przykuwała poza tym ciekawa infrastruktura 
zbudowana wokół kolejek, wszak część wybudowanych dworców 
i modele samochodów przechodzą z wolna do historii.
– Frekwencja osób odwiedzających naszą wystawę po raz kolejny 

była bardzo wysoka i przerosła oczekiwania. Tak duże zaintereso-
wanie motywuje nas do dalszej rozbudowy makiety i organizacji 
kolejnych pokazów – dodaje Król.           (RED)

foto: arch. DK 

foto: MS
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5 stycznia 2023 r., odbyła się XLVIII sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) Nr XLVIII/343/23 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLVII/341/22 Rady Gmi-
ny Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kozy na lata 2023-2035

2) Nr XLVIII/344/22 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLVII/342/22 Rady Gminy 
Kozy z dnia 20 grudnia 2022 r., Uchwała 
Budżetowa na 2023 rok Gminy Kozy.

31 stycznia 2023 r., odbyła się XLIX sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) Nr XLIX/345/23 w sprawie zatwier-

dzenia planów pracy stałych komisji 
Rady Gminy Kozy na 2023 r.

2) Nr XLIX/346/23 w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej w postaci dota-
cji celowej dla Miasta Bielska-Białej na 
dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoho-
lowym w Bielsku-Białej

3) Nr XLIX/347/23 w sprawie określe-

nia stawek zwrotu kosztów przewozu 
uczniów niepełnosprawnych za 1 kilo-
metr przebiegu pojazdu

4) Nr XLIX/348/23 w sprawie zmia-
ny wieloletniego gminnego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania na 
lata 2019-2023

5) Nr XLIX/349/23 zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywia-
nia w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żyw-
nościowych dla osób objętych progra-
mem „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023

6) Nr XLIX/350/23 zmieniająca 
uchwałę w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawnia-
jącego do przyznania nieodpłatnie 
świadczenia pieniężnego z pomocy 
społecznej w formie zasiłku celowego 
na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023

7) Nr XLIX/351/23 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLVII/341/22 Rady Gmi-

ny Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kozy na lata 2023 - 2035

8) Nr XLIX/352/23 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XLVII/342/22 Rady 
Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 
roku, Uchwała Budżetowa na 2023 rok 
Gminy Kozy

9) Nr XLIX/353/23 w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej w postaci dota-
cji celowej dla Gminy Wilamowice na 
wydatki bieżące związane z funkcjono-
waniem oczyszczalni ścieków w Pisa-
rzowicach

10) Nr XLIX/354/23 zmieniająca Statut 
Gminy Kozy.

Ponadto Rada Gminy Kozy przyjęła spra-
wozdania z działalności stałych komisji 
Rady Gminy obejmujące okres od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2022 roku. 
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)

Nagrody sportowe 
Wójt Gminy Kozy informuje, że w terminie do 24 lutego 2023 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie nagrody za osiągnię-
cia sportowe w 2022 roku. Wniosek może złożyć sam sportowiec, jeśli jest osobą pełnoletnią lub rodzic/opiekun prawny, 
w przypadku osoby niepełnoletniej. Właściwe wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Kozy www.kozy.
pl zakładka aktualności lub ze strony bip.kozy.pl zakładka Prawo lokalne – Zarządzenia Wójta – Zarządzenia 2023. Pobrać je 
można również w Urzędzie Gminy na Dzienniku Podawczym i w Sekretariacie.                 (UG)

W poprzednim numerze przybliżali-
śmy uroczystości związane z małżeń-
skimi jubileuszami. Wśród świętują-
cych par były również te obchodzące 
Złote Gody, przyznane zostały więc 
Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. 
Urząd Stanu Cywilnego w Kozach już 
teraz zachęca Państwa do zgłaszania par 
mogących otrzymać to wyjątkowe wy-
różnienie w tym roku. Wnioski o nada-
nie Medalu za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie przedstawiają Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie, 
nie wcześniej niż w roku kalendarzo-
wym, w którym osoby proponowane do 
odznaczenia obchodzą 50. rocznicę za-
warcia związku małżeńskiego. 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie przyznawany jest w imieniu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi 

wyróżnienie dla osób, które przeżyły co 
najmniej 50 lat w jednym związku małżeń-
skim (Ustawa z dnia 16 października 1992 
r. o orderach i odznaczeniach, t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1031).

Aby zainicjować procedurę nadania 
medali, należy w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Kozach złożyć podpisany 
przez małżonków wniosek oraz klau-
zulę informacyjną RODO w terminie 
do 1 marca 2023 r.  Formularze takie-
go wniosku zostały wysłane do wszyst-
kich jubilatów, których udało się 
odnaleźć na podstawie rejestru miesz-
kańców (można je również pobrać ze 
strony www.bip.kozy.pl).

W listopadzie br. zorganizowana zosta-
nie dla jubilatów uroczystość, w trakcie 
której pary obchodzące jubileusz 50-le-

cia małżeństwa odznaczone zostaną 
przez wójta Gminy Kozy. O szczegółach 
Urząd Stanu Cywilnego poinformuje 
w terminie późniejszym.
Więcej informacji można uzyskać w USC 
w Kozach – tel. 33 829-86-77, 33 829-86-53.

(USC)

Relacja z XLVIII i XLIX sesji Rady Gminy Kozy

Medale dla małżonków
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Bez oleju trudno wyobrazić sobie go-
towanie. Większość z nas prawdopo-
dobnie pozbywa się go po jednym sma-
żeniu, niektórzy decydują się na jego 
ponowne użycie. Jak przechowywać 
olej po smażeniu i dlaczego powinien 
później trafić do utylizacji? 
Zasady ponownego użycia oleju
Olej po smażeniu należy schłodzić, 
przefiltrować np. przez gazę i przelać 
do nieprzezroczystego, zamykanego 
naczynia. Taki olej można przechowy-
wać w ciemnym, chłodnym miejscu lub 
lodówce. 
Warto mieć na 
uwadze spadek ja-
kości oleju po każ-
dym smażeniu oraz 
to, że obecność do-
datków, np. przy-
praw, powoduje 
szybsze psucie.
Jak rozpoznać, że 
olej jest zużyty?
Wskazywać może 
na to ciemny ko-
lor produktu – to 
może oznaczać, że 
jest on już przepa-
lony, nieprzyjem-
ny zapach, brak 
małych bąbelków, 
które powinny po-
wstawać podczas 
smażenia, dymie-
nie czy powstawa-
nie piany w czasie 
podgrzewania na 
patelni. W takim 
tłuszczu powstają toksyczne związki, 
które mogą stanowić przyczynę chorób 
nowotworowych, neurologicznych, ser-
ca czy wątroby. Taki olej nie nadaje się 
już do przygotowywania potraw i nale-
ży go zutylizować. 
Jak utylizować zużyty olej w kuchni?
Olej posmażalniczy jest traktowany 
jako odpad komunalny. Nie może on 
trafiać do kanalizacji, być spalany czy 
też wylewany w przypadkowych miej-
scach. W naszej gminie możemy oddać 
go do specjalnych pojemników na zu-
żyty olej i tłuszcz jadalny. Ich rozmiesz-
czenie można sprawdzić na mapie: 
www.segregujolej.pl/mapa. Zużyty olej 
zostanie oczyszczony  i ponownie wy-
korzystany do produkcji biopaliw.

(UG)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku 
o szczególnej ochronie niektórych od-
biorców paliw gazowych w 2023 roku 
w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. 
U. z 2022 roku poz. 2687) wprowadza 
system ochrony najuboższych gospo-
darstw domowych, które jako główne 
źródło ogrzewania wykorzystują paliwa 
gazowe.
Komu przysługuje refundacja po-
datku VAT? 
Gospodarstwu domowemu, które speł-
nia łącznie poniższe warunki:
1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewi-

dencji Emisyjności Budynków) po-
twierdzający, że głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa domo-
wego jest kocioł na paliwo gazowe. 
Wpis do CEEB do dnia 21 grudnia 
2022 roku tj. wejścia w życie usta-
wy, albo po tym dniu – w przypadku 
głównego źródła ogrzewania wpisa-
nego lub zgłoszonego po raz pierw-
szy do CEEB. 

2. Opłacona faktura dokumentu-
jąca dostarczenie paliw gazowych 
od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 
grudnia 2023. 

3. Spełnione kryterium dochodowe:
• dla gospodarstwa jednoosobo-

wego – 2 100 zł miesięcznie,
• w gospodarstwie domowym wie-

loosobowym – 1 500 zł na osobę 
miesięcznie.

Jak ubiegać się o refundację podat-
ku VAT? 
Refundacja VAT wynikająca z opłaco-
nej faktury za gaz dotyczy okresu od 1 
stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 
roku i  wymaga:
1. złożenia wniosku o wypłatę refun-

dacji podatku VAT za dostarczone 
paliwa gazowe w 2023,

2. faktury/faktur dokumentujących 
dostarczenie paliw gazowych do tego 
odbiorcy przez to przedsiębiorstwo 
energetyczne, obejmującą okres do-
tyczący składanego wniosku.

3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fak-
turę.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek 
o refundację podatku VAT?
Wniosek o refundację podatku VAT 
składa się nie później niż do dnia 29 
lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania faktury dokumen-
tującej dostarczenie paliw gazowych.

Informacja o przyznaniu refundacji 
podatku VAT
Przyznanie refundacji podatku VAT 
nie wymaga wydania decyzji. 
Jedynie odmowa przyznania zwrotu po-
datku VAT, uchylenie lub zmiana wy-
sokości refundacji podatku VAT oraz 
rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie 
pobranej refundacji podatku VAT wy-
magają wydania decyzji.
Do wnioskodawcy zostaje przesłana 
informacja o przyznaniu refundacji 
podatku VAT na wskazany przez nie-
go adres poczty elektronicznej – o ile 
wnioskodawca wskazał adres poczty 
elektronicznej we wniosku o refundację 
podatku VAT.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie 
wskazał adresu poczty elektronicznej 
we wniosku o refundację podatku VAT, 
zostanie poinformowany o możliwości 
odebrania organu informacji o przyzna-
niu refundacji podatku VAT.
Gdzie składa się wniosek o refunda-
cję podatku VAT?
Wniosek o wypłatę refundacji podatku 
VAT składa się w gminie właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby 
składającej ten wniosek z wymaganymi 
dokumentami: 
1. papierowo – w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Kozach, 
ul. Szkolna 1, na parterze budyn-
ku do skrzynki lub w biurze nr 10 
(I piętro),  w godzinach urzędowa-
nia Ośrodka lub za pośrednictwem 
poczty,

2. za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. W przypadku zło-
żenia wniosku o wypłatę refundacji 
podatku VAT za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej wnio-
sek ten opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpi-
sem zaufanym albo podpisem oso-
bistym. Do wniosku można dołączyć 
odwzorowanie cyfrowe wymaga-
nych dokumentów tj. faktury, dowo-
dy zapłaty. 

Druk wniosku o wypłatę refundacji 
podatku VAT za dostarczone paliwa ga-
zowe w 2023 został wyłożony na par-
terze i I piętrze budynku Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ko-
zach ul. Szkolna 1. Wniosek można 
pobrać również ze strony internetowej 
www.gops.kozy.pl.

(GOPS)

Wykorzystaj olej! Refundacja VAT – gaz 
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W styczniu w Szkole Podstawowej nr 
2 w Kozach zakończyła się akcja „Ile 
waży św. Mikołaj?”, do której ucznio-
wie podeszli z dużym zapałem.
W ramach tej nietypowej inicjatywy zebra-
no dokładnie 16.389 monet o wadze prze-
kraczającej 33 kg i łącznej wartości 519,01 
zł. Uczniowie przynieśli m.in. 2 monety po 5 
zł, 5 sztuk po 2 zł, 11 „złotówek”, ale przede 
wszystkim mniejsze nominały, za to w bar-
dzo dużych ilościach. Zebrane w ten spo-
sób pieniądze zostały przekazane Fundacji 
Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie.        (R)

Targi edukacyjne 
w „Dwójce”

To propozycja szczególnie warta 
uwagi dla wszystkich ósmoklasi-
stów z terenu gminy Kozy. Szkoła 
Podstawowa nr 2 zaprasza uczniów 
wraz z opiekunami na kolejne Tar-
gi Edukacyjne, które odbędą się 
w piątek 31 marca br.
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Stani-
sława Staszica w Kozach zaplanowana 
została we wspomnianym powyżej ter-
minie ekspozycja placówek, w których 
można docelowo kontynuować edu-
kację po ukończeniu „podstawówki”. 
Wydarzenie przewidziano w godzinach 
od 15:00 do 18:00. Celem Targów 
Edukacyjnych będzie przedstawienie ak-
tualnej oferty okolicznych szkół ponad-
podstawowych, jak również poszerzenie 
informacji potrzebnych do kształtowania 
ścieżki rozwoju zawodowego na lokal-
nym rynku pracy.                  (SP2)

Rok 2023 jest ważny dla Liceum Ogólnokształcącego w Kozach, przede wszyst-
kim ze względu na obchody 30-lecia powstania szkoły.

Ile waży święty 
Mikołaj?

W „Baczyńskim” niezmiennie się dzieje...

Podobnie jak jej pomysłodawcy (pierwszy 
Samorząd w „nowej” Polsce) chcemy za-
dać sobie pytanie, jaką „przestrzeń” mamy 
do zaoferowania młodemu człowiekowi? 
Doświadczenie 30-letnie jest dobrą per-
spektywą oglądu tego, co było, co jest i co 
będzie... Dobrze rozumiemy paradoks, że 
jedyną pewną rzeczą jest zmiana, zwłasz-
cza w polityce oświatowej państwa (ustrój 
szkolny, formy egzaminów, programy 
nauczania, finansowanie, wizerunek i wa-
runki pracy nauczyciela, itp.). Te 30 lat 
dla nas to nieustanny rozwój, motywacja, 
współpraca i ubogacanie lokalnego śro-
dowiska (współtwórcy i odbiorcy kultu-
ry), przygotowywanie młodych ludzi do 
dalszej drogi naukowej i życiowej. I wy-
chowanie do odpowiedzialnego życia, to 
znaczy do dawania odpowiedzi sobie 
i światu, jak mogę wykorzystać swoje ta-
lenty, potencjał, marzenia... gdziekolwiek 
się znajdę. Każde działanie z planu pracy 
szkoły w tym roku będzie formą obcho-
dów rocznicowych. Uroczyste spotkanie 
odbędzie się we wrześniu.
19 stycznia przeżywaliśmy 26. „Stud-
niówkę” (nie odbyła się ona tylko w 2021 
r. ze względu na pandemię). Miałam 
możliwość uczestniczyć we wszystkich, 
a tańczony przez młodzież polonez nadal 
wzrusza. W tym tańcu można zobaczyć 
piękno młodości, zmieniające się mody 
i emocje związane ze stawaniem na „prze-
łomie czasów”. Miło prowadzić korowód 

w pierwszej parze z młodym tancerzem, 
który wykazuje się odwagą i elegancją. Te-
goroczni maturzyści przygotowali też żar-
tobliwe karykatury (taneczne) nauczycie-
li oraz ręcznie wykonany album z naszymi 
wizerunkami. 27 (!) rocznik przystąpi do 
matury w Kozach.
Ferie zimowe to zwykle dobry czas, by 
przeprowadzić kolejne remonty, zro-
bić przegląd wyposażenia i zainstalować 
nowo zakupiony sprzęt. Dzięki staraniom 
organu prowadzącego mogliśmy zakupić 
do kolejnej sali nowoczesny sprzęt elek-
troniczny. Tym razem jest to wielofunk-
cyjny, dotykowy monitor 65 cali. Sala zo-
stała również pomalowana, wyposażona 
w rolety w kasetach. 
Również w styczniu uczniowie klasy 
I z rozszerzonymi przedmiotami humani-
stycznymi wzięli udział w wielogodzinnym 
kursie/projekcie „Cyfrowi Eksperci” pilo-
towanym przez Dom Kultury w Kozach, 
co świadczy nadal o ścisłej współpracy z lo-
kalnymi placówkami. 
Jedno wydaje się niezmienne: jak napisał 
dziewiętnastowieczny obserwator i uczest-
nik kulturalnej rzeczywistości tamtych 
czasów Aleksander Jełowicki: „Gdzie mło-
dzież, tam ruch i życie.” Każda miejsco-
wość, w której wypełnione są przedszkola 
i szkoły, żyje i ma dla kogo się rozwijać. 
Trzydzieści lat moich obserwacji i uczest-
nictwa w życiu Kóz tę regułę potwierdza.

(Alina Nowak)

foto: SP2

foto: arch. Liceum
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Podczas tegorocznych ferii zimowych Dom Kultury w Kozach po-
stawił na aktywność twórczą, a to za sprawą „Aktywnych Ferii” – 
warsztatów artystycznych prowadzonych przez Wiolettę Grabską, 
która każdego dnia „zasypywała” młodych uczestników nie tylko 
nowymi, niezwykle ciekawymi informacjami, ale również pomy-
słami pozwalającymi tworzyć małe dzieła sztuki. Dzieci wykonały 
prace ceramiczne: sowy, ptaszki, rybki, koniki morskie oraz wisior-
ki. Powstały też barwne obrazy inspirowane twórczością znanych 
artystów. Piątki zarezerwowane były na wyjazd na bajki animowa-
ne do bielskiego kina. Co ważne, przygoda z ceramiką wcale nie 
musi się kończyć wraz z zakończeniem ferii – pani Wiola prowadzi 
dla chętnych zajęcia w Pałacu Czeczów w Kozach.             (DK) 

Dodatkowe zajęcia dla uczniów w trakcie feryjnej przerwy zaproponowały obie publiczne szkoły podstawowe. SP1 zaprosiła 
na odsłonę sportową – łącznie piętnaście godzin lekcyjnych – w ramach gier zespołowych w hali sportowej oraz zajęć na 
pływalni, a wspólne spotkania cieszyły się sporym zainteresowaniem uczniów. Podobnie jak te zaproponowane w pierwszym 
tygodniu zimowej przerwy przez SP2. Przygotowano zajęcia ogólnorozwojowe: sportowe, plastyczne, muzyczne, kulinarne 
dla uczniów klas 1-3, którzy chcieli z nich skorzystać.            (SP1/SP2)

Okres ferii zimowych to okazja do odpoczynku dla uczniów, 
w szkołach zaplanowano natomiast szereg prac remontowo-
-budowlanych. 
W Szkole Podstawowej nr 1 wyremontowano kolejne toalety, 
tym razem na 3. piętrze. Wysłużone już pomieszczenia zostały 
całkowicie przebudowane. Murowane kabiny zastąpiono rozwią-
zaniami systemowymi, zyskując dzięki temu więcej przestrzeni. 
Równocześnie wymieniono instalacje, armaturę, położono nowe 
płytki. Dodatkowo toalety wyposażono w system automatyczne-
go oświetlania. 
Sporo działo się też w „Dwójce”. Wymieniono na nowe 19 sztuk 
drzwi, przeprowadzono też prace remontowe w powstającej sali 
do nauczania języka polskiego dla uczniów z Ukrainy. Znajdują się 
tam stanowiska wyposażone w nowe laptopy oraz kącik do prze-
prowadzania swobodnych konwersacji w języku polskim. – Mamy 
nadzieję, że nauka w nowym, przyjaznym dla uczniów miejscu 
przyniesie wymierne korzyści i pozwoli im na szybkie opanowanie 
języka polskiego – podkreśla Joanna Matlak, dyrektor SP2. 

(RED)

– Uczniowie dopytują, kiedy pierwsze zajęcia w hali spor-
towej – zgodnie podkreślają nauczycielki WF Marta Dubiel 
(SP2) oraz Jolanta Kołodziejczyk (Liceum). A istotnie, bu-
dowa hali sportowej postępuje. Obiekt z zewnętrz prezentuje 
się coraz bardziej okazale, wewnątrz trwają kolejne prace – 
m.in. związane z układaniem płytek czy niebawem montażem 
nawierzchni, w tym także docelowej w głównej części hali 
sportowej.
– Na ten moment korzystamy z małej salki w naszej szkole. 
Duży obiekt pozwoli nam więc na organizację zajęć zwią-
zanych z grami zespołowymi, by w pełni zaprezentować 
uczniom zasady czy rozmiary boisk – mówi Marta Dubiel. 
– Po zmianie siedziby liceum na zajęcia musimy przejść spa-
cerem, przez co umyka nam sporo czasu. Wspólnie z ucznia-
mi nie możemy się już doczekać, by zacząć zajęcia równo po 
dzwonku – uśmiecha się Jolanta Kołodziejczyk. To właśnie 
uczniowie SP2 i Liceum będą mieli najbliżej na WF, obiekt 
znacząco usprawni więc kwestie organizacyjne. Tym bardziej, 
że planowane są dedykowane kotary umożliwiające dostoso-
wywanie obiektu do zajęć w danym momencie. – Cieszy nas 
również, że wokół hali będziemy mogli prowadzić zajęcia. 
W okresie letnim chętnie zabieramy uczniów na świeże po-
wietrze – dodaje Dubiel. O zewnętrznych boiskach do ko-
szykówki wspomina też druga z nauczycielek, podkreślając 
równocześnie walory estetyczne obiektu. – Już teraz widać, że 
obiekt jest bardzo nowoczesny, estetyczny. To kolejny krok 
w stronę rozwoju dzieciaków, ale i sportu w Kozach – zazna-
cza Kołodziejczyk. 

(MS)

Twórcze spotkania

Ferie w… szkole

Szkolne inwestycje Wyczekiwana hala 

foto: arch. DK

foto: arch. SP1
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Na początku lat dwutysięcznych rozpoczął 
się proces kanalizacji naszej miejscowości. 
Jedną z najistotniejszych kwestii było usta-
lenie lokalizacji oczyszczalni ścieków. Pod-
jęto wtedy decyzję o współpracy w tym 
zakresie z gminą Wilamowice i wspólnej 
budowie oczyszczalni ścieków w Pisarzo-
wicach. Powstała oczyszczalnia do dnia 
dzisiejszego przyjmuje ścieki z obu gmin, 
które na przestrzeni kolejnych lat rozbu-
dowały swoje sieci kanalizacyjne. Stąd też 
potrzeba modernizacji oczyszczalni ście-
ków. – Inwestycje obu gmin sprawiają, że 
koniecznym jest również powiększenie 
możliwości technologicznych obecnego 
obiektu, by cała sieć mogła funkcjonować 
bez żadnych zakłóceń. Planujemy więc 
modernizację, pojawią się nowe, wydaj-
niejsze urządzenia, by zwiększyć prze-
pustowość oczyszczalni – opisuje zakres 
inwestycji Krzysztof Norymberczyk, kie-
rownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Wilamowicach, któremu podlega pisa-
rzowicka oczyszczalnia. 
Warto także dodać, iż w ramach tej inwe-
stycji zostanie również zakupiony pojazd 
do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji 
sanitarnej, który jest niezbędny do właści-
wego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej 
na terenie gminy Kozy i Wilamowic.
Dlatego wójt gminy Kozy Jacek Kaliński 
oraz burmistrz Wilamowic Marian Trela 
podjęli wspólne działania mające na celu 
zabezpieczenie środków na modernizację 

oczyszczalni. – Efektem naszej współpracy 
było pozyskanie przez gminę Wilamowice 
kwoty blisko 5 milionów złotych z Progra-
mu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 
– mówi Jacek Kaliński. – My z kolei zabez-
pieczyliśmy na ten cel środki w wysokości 

ok. miliona złotych. To jedna z najważniej-
szych inwestycji strategicznych, ponieważ 
modernizacja obiektu w Pisarzowicach 
pozwoli nam na dalszą rozbudowę sieci ka-
nalizacyjnej w Kozach, a takie mamy plany 
– dodaje wójt gminy Kozy. 
– To inwestycja ważna dla obu gmin, 
pozwalająca na dalsze działania w za-
kresie powiększania sieci i przyłączania 
kolejnych domostw. Dobra i rzetelna 
współpraca pozwoliła nam na sprawne 
pozyskanie środków i zaplanowanie 
działań – nie kryje zadowolenia Marian 

Trela, burmistrz Wilamowic. 
Warto podkreślić, że współpraca obu gmin 
w zakresie kanalizacji sanitarnej dotyczy 
nie tylko inwestycji, ale także wsparcia 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wi-
lamowicach w zakresie bieżącego utrzyma-
nia oczyszczalni w Pisarzowicach. – Przy-
jęte taryfy dla mieszkańców nie pokrywają 
w pełni kosztów funkcjonowania obiektu. 
W kwietniu ubiegłego roku przygotowali-
śmy i przedłożyliśmy wniosek o skrócenie 
obowiązującej taryfy oraz zatwierdzenie 
nowej taryfy na obszarze Gminy Kozy do 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Krakowie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Jednakże otrzymaliśmy decyzję odmow-
ną, dlatego koniecznym jest dodatkowe 
wsparcie z budżetu gminy – tłumaczy 
Krzysztof Norymberczyk. 
– Czujemy się również odpowiedzialni za 
bieżącą działalność ZWiK-u w zakresie do-
tyczącym naszej gminy. Obliguje nas do 
tego porozumienie podpisane pomiędzy 
obiema gminami jeszcze w 2005 roku. Nie 
możemy pozwolić na sytuację, by zakłóco-
ny został prawidłowy odbiór ścieków od na-
szych mieszkańców – mówi wójt Kaliński. 
O postępach prac związanych z rozbudo-
wą oczyszczalni informować będziemy na 
naszych łamach w następnych wydaniach 
gazety, o kolejnych pracach związanych 
z budową kanalizacji sanitarnej piszemy na 
stronie 16.    (UG)

Ulica Nadbrzeżna to jedna z najdłuż-
szych ulic w naszej miejscowości, łą-
cząca Centrum z Dolną Wsią i sąsied-
nimi Pisarzowicami. Początkiem roku 
rozpoczęły się prace projektowe zwią-
zane z przebudową ul. Nadbrzeżnej 
od Ronda Koziańskiego do skrzyżo-
wania z ul. Wrzosową oraz remontem 
dalszej części do granicy z Pisarzowi-
cami. 
W ramach przebudowy – od ronda 
do ul. Wrzosowej zostanie wykonane: 
odwodnienie drogi, nowa podbudo-
wa wraz z nawierzchnią, doświetlenie 
oraz chodnik lub ścieżka pieszo-rowe-
rowa (w zależności na jakie parametry 
pozwoli szerokość). – Z całą pewno-
ścią przebudowa jest podyktowana 
potrzebą poprawy bezpieczeństwa 
pieszych, gdyż nadrzędnym celem 
jest budowa chodnika – tłumaczy Ja-

cek Kaliński, wójt Gminy Kozy.
Szczegóły inwestycji poznamy w mo-
mencie, gdy zostanie opracowana peł-
na dokumentacja projektowa. Pierw-
sze informacje dotyczące przebudowy 
drogi zostaną przekazane i uzgod-
nione z mieszkańcami na spotkaniu 
gminnym, o którym będą informowa-
ni listownie. – Tego typu spotkania 
organizujemy przy każdej większej 
inwestycji, ponieważ jest to właściwy 
moment na zasygnalizowanie proble-
mu związanego z planowanymi praca-
mi, a także możliwość wymiany opinii 
na temat różnych wariantów – dodaje 
wójt. 
Do tego tematu wracać będziemy 
w kolejnych wydaniach naszej gazety, 
przybliżając postępy prac.

(RED)

Wspólna inwestycja w modernizację oczyszczalni ścieków

foto: arch. UG

Nadbrzeżna – będzie chodnik dla pieszych!

Rondo Koziańskie – początek inwestycji prze-
budowy ul. Nadbrzeżnej.

foto: MS
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Jeszcze przed spotkaniem autor zastrze-
gał, że o jego przebiegu decydować bę-
dzie publiczność. I tak się właśnie sta-
ło, a miłośnicy przygód zabrani zostali 
w ponad 3-godzinną podróż po świecie 
położonym z daleka od turystycznych 
kurortów. – Idziemy na rekord – uśmie-
chał się mając na myśli przedłużające 
się dyskusje, wszak pierwotnie spotka-
nie trwać miało 90 minut. Dziennikarz 
opowiadał m.in. o swoich przygodach, 
ekstremalnych doznaniach i przeży-
ciach „na granicy zmysłów” doświad-
czanych w trakcie realizacji swoich 
programów telewizyjnych. Były więc 
wizyty w najdalszych zakątkach świata, 
zabawne historie, ale i te wywołujące 
dreszcze na plecach. Wszystko poparte 
rzecz jasna dociekliwością koziańskiej 
publiki i licznymi pytaniami. 
Okazją do spotkania była także m.in. wy-
dana niedawno książka Przemka Kos-
sakowskiego – „Drobna nieuważność 
i inne historie”. Ta traktuje o wyjątko-
wych wydarzeniach z udziałem autora, 
opowiada też historie zwykle niesłyszal-
ne, a tak bardzo warte wysłuchania. Po 
zakończeniu spotkania sporo osób mo-
gło więc otrzymać w nowej książce au-
tograf i dedykację, nie zabrakło licznych 
zdjęć i uśmiechów. A i charakterystycz-
na kózka, „załapała się” na wyjątkowe 
zdjęcie, które przedstawiamy Państwu 
na okładce niniejszego wydania. 
– Niesamowite spotkanie! Dziękujemy 
za możliwość wzięcia udziału w tym 
niezwykłym wydarzeniu. Mnóstwo 
dobrej energii – napisała w social me-
diach pani Edyta. – Spotkanie było 
niesamowite, wiele ciekawych opowie-
ści, dużo śmiechu i pozytywnej energii 
– wtórowała pani Kinga. A co o wyda-
rzeniu powiedział sam gość specjalny? 
– Jestem szczęśliwie zmęczony – to 
znaczy wszystko wyrwało się spod kon-
troli. Jak zwykle wszystko zajęło o wiele 
więcej czasu, niż by się wydawało, ale 
to dlatego, że była świetna atmosfera 
i występowanie w takim miejscu i przed 
taką publicznością jest po prostu czystą 
przyjemnością – podsumowywał Prze-
mek Kossakowski. 

(GBP/RED)

Podróż z Przemkiem Kossakowskim
Dziennikarz, pisarz, wielbiciel zadań specjalnych to tylko niektóre z wcieleń Przemka Kossakowskiego. Znany z progra-
mów telewizyjnych podróżnik odwiedził naszą miejscowość, będąc gościem w Gminnej Bibliotece Publicznej podczas 
spotkania autorskiego. Zgodnie z oczekiwaniami, sala koncertowa Pałacu Czeczów pękała w szwach!

Niespożyta energia, uśmiech i pozytywny nastrój – tak zapamiętany zostanie 
zapewne w Kozach Przemek Kossakowski.

Po zakończeniu spotkania autor chętnie pozował do zdjęć, 
a kolejka chętnych była długa.

Nie zabrakło autografów i dedykacji w książkach, w tym nowej pozycji 
Kossakowskiego – „Drobna nieuważność i inne historie”.

Sporo humoru, zabawnych anedgot, ale i opowieści przyprawiających 
o dreszcze. Publiczność chętnie podejmowała się również dyskusji.foto: Bartek Hałat
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Przed wielu laty ubiory znacząco różniły się od mody znanej nam 
obecnie. W żadnym wypadku jednak nie chcemy podejmować 
się porównywania, przybliżamy jednak kreacje wykorzystywane 
przez nasze mieszkanki. Znaliście państwo strój koziański? 
Obecnie na żywo oglądać go możemy jedynie w czasie wystę-
pów Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie czy w ramach uroczystości 
z udziałem członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. W przeszłości 
był to jednak stały element krajobrazu naszej miejscowości, po-
nieważ kozianki nosiły go zarówno w wersji świątecznej, jak i co-
dziennej. Największa kolekcja elementów oryginalnych stroju 
znajduje się w zbiorach Izby Historycznej i liczy ok. 130 elemen-
tów, a najbardziej charakterystycznym i znanym elementem 
stroju koziańskiego jest jakla. W ramach zestawienia opraco-
wanego przez Bartłomieja Jurzaka, przybliżamy także pozostałe 
jego części.
Równocześnie końcem ubiegłego roku zakończył się realizowa-
ny przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach projekt „Strój 
ludowy we wsi Kozy. Przeszłość – pamięć – rzeczywistość” 
– w jego ramach przygotowano m.in. dedykowany folder, bro-
szurę edukacyjną dla dzieci (on-line), powstała również strona 
internetowa.          (RED)

Bielizna Kozianek składała się z białej płóciennej koszuli (która służy-
ła także jako koszula nocna) oraz podwłócki, czyli również płócien-
nej półhalki, wiązanej w pasie. Do II wojny światowej noszone były 3 
podwłócki zakładane jedna na drugą. Podwłócka musiała być mocno 
wykrochmalona, aby poprzez swoją sztywność nadać kształt spódni-
cy, poszerzając tym samym kobietę w biodrach.

Koszula 
i podwłócka

Powrót do przeszłości
strój koziański

Spódnica przypominała formą dzisiejszej 
sukienki, ponieważ była na stałe zszyta ze 
stanikiem, czyli rodzajem gorsetu na ra-
miączkach. Dolny brzeg spódnicy obszyty 
był tzw. szczotką, czyli tasiemką zapobie-
gającą przecieraniu się spódnicy. Spódnice 
szyto z materiałów wełnianych, a potrzeb-
ne było do tego nawet 3,75 m materiału. 
Stanik był zapinany na haczyki, bądź sznu-
rowany. Często szyto go z materiału w gor-
szym gatunku i innym kolorze. Spódnice 
najczęściej miały ciemne kolory: czarny, 
granatowy, zielony.

Spódnica

Nakrycie głowy – obowiązkowe dla Ko-
zianek zamężnych – stanowiły chustki. 
Bawełniane, wełniane, bądź jedwabne. Te 
ostatnie w wersji z frędzlami nazywano je-
dwobnicami. Pierwotnie pod chustką no-
szono także czepiec, który zanikł w latach 
20. XX w.

Na zdjęciu w chustkach jedwobnicach Ko-
zianki: Anna Szymlak z córką Magdaleną oraz 
syn Antoni. Fotografia sprzed I wojny świato-
wej ze zbiorów Elżbiety Jekiełek.

Chustka
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To rodzaj fartucha, który miał dwie funk-
cje – chronił przód spódnicy przed zabru-
dzeniami, a także miał funkcję ozdobną. 
Była ona nieodłącznym elementem stroju. 
Najstarsze zapaski wykonywano z białego 
płótna, zdobiono je haftowanymi taśmami. 
Do najcenniejszych należały zapaski szyte 
z wzorzystych, błyszczących materiałów 
jedwabnych, bądź z jego domieszką.

Zapaska

Najbardziej rozpoznawalnym elementem koziańskiego stroju, będącym nawet jego synonimem, była ja-
kla. Był to rodzaj kaftana z długimi rękawami, długością sięgający bioder. Najstarsze jakle (pocz. XX w.) 
były krótsze, bardzo dopasowane – rozszerzające się nieznacznie w okolicy bioder, pod szyją wykończone 
stójką. Późniejszy wpływ mody miejskiej spowodował, że jakle zyskały kołnierze i dekolty. Charaktery-
styczny element jakli bufiaste ramiona. Pierwotnie jakle szyto z tkanin w różnych kolorach, także z ma-
teriałów wzorzystych. W późniejszym okresie ograniczano się do kolorów w ciemnych tonacjach: czar-
nym lub granatowym. Jakle były zdobione haftami gotowymi tzw. gipiurami, ozdobnymi guzikami, bądź 
w późniejszym okresie haftami ręcznymi.

Jakla
To duża (o boku ok. 1,5 m), gruba chusta 
wełniana zakładana na ramiona, bądź gło-
wę i ramiona, w chłodne dni. Odziewacki 
najczęściej noszono w wersji w kratę w sto-
nowanych kolorach (brąz, zieleń, granat). 
W latach 30. XX w. pojawiły odziewacki 
czarne w białej pasy, które nazywano ko-
morowickimi.

Odziewacka
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Ostatni tydzień stycznia część podopiecznych UKS Kozy i LKS Orzeł Kozy spędziła w sposób bardzo aktywny. 
Miejscem ich obozowego wyjazdu była Kalwaria Zebrzydowska, gdzie zaplanowano szereg atrakcji. Które szcze-
gólnie mogły przypaść do gustu młodym uczestnikom? Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z feryjnego pobytu.

Bilard, rzutki, tenis stołowy, koszy-
kówka, siatkówka, piłka nożna i ręcz-
na czy wiele innych gier i zabaw – nie 
zabrakło chętnych, aby aktywnie, 
a przy tym pożytecznie spędzić okres 
zimowych ferii w Centrum Sportowo-
-Widowiskowym w Kozach.
Zorganizowane zajęcia dla uczniów prze-
prowadzono w dwóch turach – od 16 do 
20 stycznia, a następnie od 23 do 27 stycz-
nia – w każdy dzień proponując aktywność 

trwającą 3 godziny. Dla łącznie 37 uczest-
ników wartościowo spędzony czas zapew-
nili Wojciech Bąbka i Zuzanna Leśniak 
w roli instruktorów. Do dyspozycji uczest-
ników była hala sportowa i sala tenisowa ze 
wszystkimi atrakcjami w niej umieszczo-
nymi, a więc elektroniczną tarczą do darta, 
stołem bilardowym oraz do piłkarzyków. 
Plan zajęć w danym dniu był dostosowa-
ny do zainteresowań uczestników, a pro-
wadzący dbali o to, aby nikt się nie nudził. 

Uwzględniono takie gry i zabawy oraz for-
my aktywności, które gwarantowały roz-
wój sprawności ogólnej czy doskonalenie 
cech przydatnych na co dzień.
Co ważne, zajęcia były całkowicie bezpłat-
ne dla uczestników, gdyż ich sfinansowanie 
zapewniono ze środków gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii, który jest realizowany przez 
GOPS Kozy.          (R) 

Z atrakcjami na obozie

Aktywne ferie
foto: UKS Kozy

foto: CSW Kozy

Emocjonujące turnieje FIFA czy wyjazdy do miejsc dających odpo-
wiednią dawkę rozrywki to zawsze wartość dodatkowa obozów.

Odwiedziny na stadionach piłkarskich Wisły Kraków oraz Craco-
vii – nie tylko samej murawie, bo i na trybunach oraz w klubowych 
szatniach – były dla młodzieży nie lada przeżyciem.

Treningi piłkarskie – zarówno te przeprowadzone w hali, jak 
i na świeżym powietrzu – dawały satysfakcję, wszak przyczy-
niły się do kolejnej poprawy umiejętności piłkarskich.
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Bez większej przesady stwierdzić 
można, że chętnych, aby pójść w ślad 
za tytułowym określeniem nie zabrak-
nie. W każdym razie – zapisy chętnych 
do udziału w XXI Biegu Górskim na 
Hrobaczą Łąkę już oficjalnie wystar-
towały.
Sobota 3 czerwca 2023 roku – to data, 
którą w kalendarzu warto sobie zarezerwo-
wać. To właśnie na ten dzień wyznaczono 
kolejną edycję cieszącego się sporą popu-
larnością Biegu Górskiego na Hrobaczą 
Łąkę, tradycyjnie łączonego organizacyjnie 
z Rajdem Nordic Walking.
Trasa biegowa w tegorocznej odsłonie li-
czyć będzie 14,6 km, a suma przewyższeń 
wyniesie 857 m. Poprowadzi ponownie 

ciekawymi drogami leśnymi i widokowym 
grzbietem górskim, szlakiem czerwonym 
przez szczyty Groniczki i Gaiki, aż na Hro-
baczą Łąkę. Z kolei trasa marszu z kijkami 
to dystans około 6,5 km przez koziański 
Kamieniołom, a następnie ścieżkami leśny-
mi na szczyt z krzyżem milenijnym. W obu 
przypadkach na miejsce startu wyznaczo-
no teren przy szlabanie na końcu ulicy Pia-
skowej w Kozach.
Limit uczestników ustalono w tym roku 
na 300 biegaczy i 50 miłośników nordic 
walking. Wszystkie informacje bieżące 
publikowane są na dedykowanej stronie 
internetowej www.bnhl.pl oraz na profilu 
na Facebooku – Bieg Górski i Rajd Nordic 
Walking na Hrobaczą Łąkę.        (M)

Po sąsiedzku w Bielsku-Białej szachiści w barwach 
LKS Orzeł Kozy wystąpili w zawodach zorganizowa-
nych w ramach akcji „Zima w mieście”.
Start w hali pod Dębowcem najlepiej wspominał będzie Ja-
kub Marszałek. Młody szachista zajął nie tylko 4. miejsce 
w klasyfikacji generalnej, ale i triumfował w kategorii junio-
rów poniżej 18. roku życia. Na odnotowanie zasługują także 
lokaty w czołowej „10”, jakie wśród seniorów uzyskali od-
powiednio Michał Chmara (7.) oraz Dorota Dziedzic (9.). 
Klub z Kóz godnie reprezentowali ponadto: Sabina Kotyla, 
Bartosz Dziedzic, Jerzy Kotyla, Artur Kajzar, Maciej Hon-
kisz, Kacper Paluszkiewicz i Wiktor Cieśla.
Niebawem przed kozianami kolejny prestiżowy start. W so-
botę 25 lutego miłośnicy „królewskiej gry” zgromadzą się 
w sali Domu Kultury w Kozach. Okazją będzie ku temu 
pierwszy z tegorocznych turniejów z cyklu „Szachy z Orłem” 
z towarzyszącym imprezie patronatem honorowym wójta 
gminy Jacka Kalińskiego.              (MA)

Na sobotę 11 marca 2023 zaplanowana została na tere-
nie Kamieniołomu kolejna edycja międzynarodowego 
biegu na orientację „Zorientowane Kozy”.
Zawody przeznaczone są dla wszystkich lubiących dobrą 
zabawę oraz aktywny sposób spędzania wolnego czasu, 
również więc dla rodzin z dziećmi. Część rekreacyjna (ro-
dzinna) wystartuje o godzinie 12:00, a część sportowa na 
różnych trasach od godz. 11:00. W ramach biegu Centrum 
Sportowo-Widowiskowe w Kozach zapewni wszystkim 
uczestnikom upominek, ciepły napój i posiłek regeneracyj-
ny. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewi-
dziano atrakcyjne trofea, ale najważniejsza będzie bez wąt-
pienia znakomita zabawa na świeżym powietrzu w pięknej 
scenerii Kamieniołomu.
Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu przyjmowane będą tylko 
drogą elektroniczną – szczegółowych informacji odnośnie za-
pisów można szukać na stronie internetowej www.csw.kozy.pl. 

(CSW)

Kto biegnie na Hrobaczą Łąkę?

foto: arch. CSW Kozy

Szachowe rozgrywki Na orientację w Kamieniołomie

foto: LKS Orzeł Kozy foto: arch. CSW w Kozach
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Ilekroć mijam, znajdującą się na elewacji 
kościoła parafialnego w Kozach Centrum, 
tablicę z nazwiskami poległych w II wojnie 
światowej mieszkańców Kóz, to zawsze 
ogarnia mnie smutek. Smutek podwójny: 
po pierwsze, że był taki czas, w którym nie-
pewne było jutro, a broniąc tego, co najważ-
niejsze – wolności, trzeba było niejednokrot-
nie oddać życie, a po drugie, że uwieczniona 
lista ofiar jaką Kozianie ponieśli w II wojnie 
światowej nie jest kompletna.
Prawdopodobnie od pocz. XIX wieku, 
a może nawet wcześniej, częścią społeczno-
ści Kóz byli Kozianie pochodzenia żydow-
skiego. I umyślnie nie piszę tu o „Żydach 
w Kozach”, co brzmi jak coś obcego, niepeł-
noprawnego. Osoby pochodzenia żydow-
skiego stanowiły ważną część społeczności 
wiejskiej w XIX i w I poł. XX w. W Kozach 
spotykamy ich głównie jako handlarzy 
i dzierżawców karczm dworskich. Dopie-
ro pocz. XX wieku, gdy nastąpiła zmiana 
ustawy propinacyjnej (o produkcji i sprze-
daży alkoholu przez właścicieli ziemskich), 
dwór w Kozach sprzedał wszystkie karcz-
my, z zastrzeżeniem – jak głosi miejscowa 
tradycja – kupujący musiał być chrześci-
janinem. Po tym fakcie pozostało w Ko-
zach tylko kilka rodzin, które posiadały na 
własność odrębne nieruchomości. I tak 
już początkiem XX w. w samym centrum 
Kóz pod nr 176 u zbiegu dzisiejszych ulic 
Kościelnej, Bielskiej i Krakowskiej (środek 
dzisiejszego ronda im. Kpt. K. Grabow-
skiego) swój sklep oraz kuźnię prowadził 
Pinkus Gronner wraz żoną Heleną z domu 
Goldberg. Później sklep przejął jego syn 
Wiktor ożeniony z Herminą z domu Alt-
man. Sklep ten był konkurencyjnym dla 

sklepu kółka rolniczego prowadzonego 
przez Tomasza Byrskiego, jednak Kozian-
ki – niejednokrotnie w tajemnicy przed 
mężami – wolały kupować u Gronnera, bo 
tam towary były najlepsze. „W tajemnicy”, 

ponieważ już od końca XIX w. rozwijają-
cy się ruch narodowy głosił antysemickie 
hasła w tym źle rozumiane „Swój, do swe-
go, po swoje”. W Górnej Wsi swój sklep 
prowadziła rodzina Sachs (zwani Szaja). 
Tuż przed II wojną światową właścicielem 
sklepu był Józef Sachs ożeniony z Heleną 
z domu Fabiszkiewicz. Nieopodal torów 
kolejowych nad Kozówką sklep prowadził 
Joachim Luxner.
Pokolenie, które mogło się zetknąć z Kozia-
nami-Żydami powoli odchodzi. Pozostaną 
jedynie zapiski, dokumenty historyczne 
i wspomnienia. Zdjęć przedstawiających 
tamtych mieszkańców na ten moment nie 
odnaleziono, choć kto wie… Koloryt tych 
osób, a bardziej samych sklepów, bo pisał 

to z perspektywy dziecka, oddał gen. Wła-
dysław Honkisz, autor pierwszej książki 
o Kozach pt. „Jest taka wieś Kozy” z 1988 
r., która już stanowi dokument historyczny.
W latach 30. XX w. w domu rodziny Mio-
dońskich przy dzisiejszej ulicy Kościelnej 
zamieszkał pierwszy stały lekarz w Kozach. 
Dr Bernard Kohane, oprócz prowadzenia 
prywatnej praktyki lekarskiej, uczył hi-
gieny w koziańskiej Szkole Powszechnej. 
Prawdopodobnie Dr Kohane wraz z żoną 
Marią (Miriam) byli jedynymi osobami 
pochodzenia żydowskiego z Kóz, które 
przeżyły Holocaust. Po wybuchu wojny 
rodzina Kohane wraz z półroczną córką 
Janiną (ur. w lutym 1939 r.), wyjechała na 
wschód. Tam po zajęciu wschodnich zie-
mi przez ZSRR, jako lekarze wstąpili do 
armii radzieckiej, a później do utworzonej 
na wschodzie armii polskiej. Po wyzwo-
leniu osiedlili się we Wrocławiu, pracując 
przez resztę życia w tamtejszej służbie 
zdrowia. Tragedii wojny nie przeżyła ich 
córeczka, która zginęła w Lewiatynie (dzi-
siejsza Ukraina) w 1942 r.
To jedynie szczątki informacji jakie 
stopniowo udaje się zgromadzić na te-
mat Kozian pochodzenia żydowskiego. 
Dokumenty izraelskiego instytut Yad 
Vashem mówią o 10 osobach, które do 
wybuchu wojny mieszkały w Kozach, 
a które pochłonął Holocaust. Byli to: 
Debora Altman, Anna Khana Fabisz-
kiewicz, Mordekai Markus Goldberg, 
Wiktor Gronner, Hermina Gronner, 
Waleria Gronner, Helena Gronner, 
Jadtka Jeleniewicz, Janina Janeczka Ko-
hane, Helena Sachs. Prawdopodobnie 
lista jest niepełna.              (Bartłomiej Jurzak)

Żydzi – Kozianie

Obraz „Cesarka” autorstwa Henryka Reczki. Pierwszy po prawej 
stronie dom rodzinny Gronnerów

Dom i sklep rodziny Gronnerów 
(ze zbiorów Tomasza Nycza)

Dr Bernard Kohane (1902-1989)
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Okres powstania plebanii przy parafii 
w Kozach Centrum datuje się na pocz. 
XVIII w. W swojej historii obiekt był 
jednak kilkukrotnie przebudowy-
wany, pierwotnie będąc najprawdo-
podobniej parterowym budynkiem 
z dachem czterospadowym. Końcem 
XIX wieku, gdy proboszczem był ks. 

Józef Błonarowicz rozbudo-
wano plebanię tworząc pokój 
dla gospodyni i charaktery-
styczną przeszkloną weran-
dę. W 1926 roku – za czasów 
Franciszka Żaka, dobudowa-
no natomiast kancelarię para-
fialną. Co natomiast wydarzy-
ło się po II wojnie światowej? 
Jaki – jedyny już taki w Ko-
zach – obiekt inżynieryjny 
znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie? Jakie inne – war-

te uwagi budynki sąsiadują z plebanią? 
Na te pytania odpowiedź znajdą Pań-
stwo odwiedzając wskazane miejsce 
i zerkając na specjalnie przygotowane 
tablice lub sprawdzając stronę interne-
tową projektu Szlak Koziańskich Cie-
kawostek – www.szlakciekawostek.
kozy.pl.                (RED)

Plebania

Pielgrzymka do Kotliny Kłodzkiej

Warsztaty 
z dziennikarstwa 

internetowego
Na tytułowe warsztaty Dom Kultury 
w Kozach zaprosił młodzież z koziańskiego 
liceum. Pierwsze zajęcia odbyły się jeszcze 
przed feriami w ramach zajęć lekcyjnych, na 
kolejne uczniów zaproszono do Pałacu Cze-
czów. Szerokie spektrum związane z dzien-
nikarstwem przybliżała Agnieszka Biegun.
W trakcie pierwszych zajęć uczniowie 
mogli zapoznać się z technikami autopre-
zentacji, poznać podstawy przeprowadza-
nia wywiadu, a następnie wykorzystać je 
podczas pracy w grupach. Co ważne, nie 
zabrakło pozytywnych emocji i dobrej 
zabawy, a uczestnicy wykazywali się za-
angażowaniem, ale również odwagą. Ko-
lejne zajęcia – już w węższym gronie – to 
szeroka gama programów internetowych 
potrzebnych w pracy dziennikarza czy 
szereg innych zagadnień. 
W trakcie zajęć uczestnicy mieli do dyspo-
zycji tablety oraz kamerę z Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 
Cykl warsztatów realizowany był przez 
Dom Kultury w Kozach w ramach pro-
jektu „Cyfrowi eksperci w podregionie 
bielskim” ze środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014-2020.                          (DK)

foto: arch. DK

Na trzeci weekend maja – 19-21.05 br. 
– zaplanowana została 3-dniowa piel-
grzymka do Kotliny Kłodzkiej organi-
zowana przez Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej przy parafii św. Szymona 
i Judy Tadeusza w Kozach. 
W ramach wyjazdu przewidziano liczne 
spacery i wizytę w wielu wyjątkowych 
miejscach. Uczestnicy odwiedzą m.in. 
Kościół Pokoju w Świdnicy znajdują-
cy się na światowej liście UNESCO, 
jeden z siedmiu cudów Polski według 
National Geographic. Będzie też Za-
mek Książ w Wałbrzychu, wizytacja 
sanktuarium maryjnego w Wambierzy-
cach, gdzie znajduje się bazylika p.w. 
Nawiedzenia NMP z początku XVIII 
wieku czy przejazd przez Park Narodo-

wy Gór Stołowych z wizytą w Błędnych 
Skałach, czyli zespole unikalnych blo-
ków skalnych tworzących malowniczy 
labirynt. Zaplanowano również wizytę 
w Czermnej i zwiedzanie unikatowej 
w skali kraju Kaplicy Czaszek – eks-
pozycja 3 tys. czaszek oraz zwiedzanie 
Twierdzy Kłodzkiej i Sanktuarium św. 
Jacka w Kamieniu Śląskim. 
Koszt pielgrzymki to 680 zł (bez bile-
tów wstępu w zwiedzanych miejscach) 
– obejmuje przejazd autokarem, za-
kwaterowanie w pensjonacie, wyży-
wienie oraz opiekę pilota i zwiedzanie 
z nim poszczególnych miast. Więcej 
szczegółów uzyskać można telefonicz-
nie – 501-533-813. 

(RED)

foto: www.wambierzyce.pl

foto: szlakciekawostek.kozy.pl
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach postępuje, a roboty pro-
wadzone są obecnie w rejonach Małych Kóz, Wróblowic oraz Sta-
rego Dworu. 
Zakończono prace montażowe oraz odtworzenie nawierzchni as-
faltowych po zakończonych robotach kanalizacyjnych wykonywa-
nych w ramach etapu Xc (Kozy Małe, Wróblowice), a w ramach 
etapu Xd prowadzone będą prace montażowe w rejonie ulicy Ol-
chowej oraz Wierzbowej. Termin zakończenia prac budowlanych 
oraz odtworzeniowych przewidziano na koniec marca 2023 roku. 
– Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, prosimy równocześnie 
o zrozumienie – podkreślają przedstawiciele Referatu Kanalizacji 
i Gospodarki Wodnej. 
Prace finansowane są ze środków własnych Gminy Kozy oraz przy 
wsparciu funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Wszelkie informacje dotyczące realizacji 
w/w inwestycji można uzyskać pod numerem telefonu 33 
829-86-52 oraz osobiście w Urzędzie Gminy Kozy, pokój 
nr 23 (II piętro).

(UG)

Gminna Spółka Wodna w Kozach pomimo 
problemów związanych z drożejącymi kosz-
tami usług i materiałów realizowała w mi-
nionym roku swoje zadania usuwając awa-
rie drenarskie, a także dbając o prawidłowe 
funkcjonowanie rowów melioracyjnych. 
Dla prawidłowego funkcjonowania ro-
wów melioracyjnych, czyli odprowadza-
nia wody, należy je regularnie udrażniać 
i odtwarzać. Prace te są kosztowne, często 
ze względu na wieloletnie zaniedbania, dla-
tego szczególnie ważne jest umożliwienie 
wejścia na teren nieruchomości (działki) 
celem wykonywania niezbędnych prac na 
rowach melioracyjnych czy też przy udraż-
nianiu drenarki. 
Działalność GSW to prace wodno-me-
lioracyjne służące dobru wszystkich 
mieszkańców gminy Kozy. Obsługą ad-
ministracyjno-finansową oraz techniczno-
-merytorycznym wykonawstwem robót 
zajmuje się Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych w Bielsku-Białej, którego człon-
kiem jest Gminna Spółka Wodna w Ko-
zach.
Za 2022 rok  zainkasowano 92% składki 
– 165 840 zł, 10 836 zł zaległych świad-
czeń, otrzymano 62 300 zł dotacji. Wyso-

kość składki na działalność Gminnej Spółki 
Wodnej w Kozach na 2023 rok pozostaje 
niezmienna i wynosi: do 0,50 ha – 40,00 
zł, oraz za każde następne 0,50 ha – 
12,00 zł.
W ubiegłym roku spółka wykonała: czysz-
czenia – odmulenia, wycinki samosiejek 
i koszenie rowów na długości ponad 1480 
metrów, umocnienia korytami betonowy-
mi na długości prawie 142 metrów. Usu-
nięto awarię, wykonano naprawę, przebu-
dowę i konserwację sieci drenarskiej wraz 
z jej udrożnianiem w 19-stu lokalizacjach, 
co poprawiło sytuację melioracyjną na 
zgłoszonych gruntach i nieruchomościach. 
Wciąż jednak wiele awarii powstaje na 
skutek prac budowlanych nie uwzględnia-
jących istniejącej sieci drenarskiej, a także 
podczas wykonywania przyłączy mediów 
do budynków. Warto więc przed rozpo-
częciem prac zweryfikować plany kontak-
tując się z GSW. 
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
GSW pełnią dyżury w piątki w godz. 9.00-
11.00 w sali nr 11 Domu Kultury, biorą 
również udział w wizjach terenowych.

(Zarząd GSW)

Gminna Spółka Wodna – podsumowanie roku

foto: arch. GSW

Umocniony rów melioracyjny 
znajdujący się przy ulicy Podgórskiej.

Naprawa drenażu na posesji 
przy ulicy Tęczowej. 

Kanalizacja i asfalt 

W ostatnich tygodniach prace prowadzono 
m.in. w ulicy Makowej. 

foto: arch. UG



17INICJATYWY

Stworzenie wydarzenia promującego 
lokalne zespoły wykonujące muzy-
kę rockową i metalową – to założenie 
przyświecające pomysłodawcom festi-
walu „KozyNostra Rock Fest” zosta-
ło z powodzeniem zrealizowane. Co 
więcej, impreza w Kozach regularnie 
jest kontynuowana, zyskując zarazem 
swoją renomę.
Rafał Drewniak, Tomasz Kotarba, Michał
Jasek i Przemysław Iskierka – to członkowie 
zespołu „More Than Less”, którzy odegrali 
kluczową rolę w zainicjowaniu koncepcji 
wyjątkowego muzycznego festiwalu za-
początkowanego w 2019 roku. Do grona 
pomysłodawców należał również Dawid 
Naglik, który mocno angażował się w ogra-
nizację poprzednich edycji. – Nasze po-
czątkowe założenia ściśle wiązały się z pro-
mocją lokalnych zespołów rockowych lub 
wykonujących muzykę rockowo-metalową. 
Można więc powiedzieć, że był to pomysł 
innowacyjny. Nie mieliśmy pewności, że się 
sprawdzi, ale zrobiliśmy wszystko co w na-
szej mocy, aby jakość tego wydarzenia się 
obroniła – wyjaśnia Rafał Drewniak.
Koncepcja ujęta pod nazwą „KozyNostra 
Rock Fest” szybko znalazła podatny grunt, 
umożliwiający sprawną realizację przed-
sięwzięcia. Przy zaangażowaniu zapro-
szonego do współorganizacji Domu Kul-
tury w Kozach impreza latem 2019 roku 
doczekała się inauguracji. Chętnych do 
wsłuchiwania się w mocne dźwięki nie za-
brakło, swoje grono zwolenników przycią-
gnęła m.in. grupa „Venflon”, dobrze znana 
w tzw. undergroundzie muzyki metalowej. 
Istotne znaczenie w tym względzie przy-
pisać należy występom takich zespołów, 
jak „Walimy w Kocioł” czy właśnie „More 
Than Less”, bo to one nadały wydarzeniu 
dodatkowego pierwiastka lokalności, gro-
madząc tym samym w urokliwej parkowej 
przestrzeni lokalną społeczność. – Były 
i takie osoby, które na premierową odsło-
nę festiwalu przybyły najzwyczajniej z cie-
kawości. Sygnały, jakie otrzymaliśmy już 
w trakcie były bardzo pozytywne. Nawet, 
jeśli muzyka nie wszystkim idealnie przy-
padła do gustów, to dawała możliwość za-
bawy i fajnego spędzenia czasu – zauważa 
perkusista Tomasz Kotarba.
O tym, że projekt „KozyNostra Rock Fest” 
już na dobre wpisał się w kalendarz koziań-
skich wydarzeń, świadczyć może to, iż nawet 
pandemiczna przerwa w roku 2020 nie zmą-
ciła zapału organizatorów. Kolejnego lata fe-
stiwal powrócił w świetnym stylu, a w roku 

minionym rozszerzono jego program. Z roli 
gwiazd wywiązały się kapele „Batna” i „Mon-
sterllica”, a ogromną ciekawość w środowi-
sku wzbudził konkursowy przegląd zespo-
łów rockowo-metalowych z całej Polski. 
– Rada Artystyczna kwalifikowała zgłoszone 

grupy muzyczne do przeglądu na podstawie 
nadesłanych materiałów demo. Przy czym 
potencjalnymi uczestnikami przeglądu mo-
gły być jedynie zespoły debiutujące, tzn. 
nie mające w swoim dorobku wydawnictw 
fonograficznych ani podpisanego kontraktu 
fonograficznego. Spośród przeglądowych 
koncertów powołane jury przyznało następ-
nie nagrodę główną w postaci jednego dnia 
w profesjonalnym studio nagraniowym – 
dodaje Drewniak.
Impreza ponownie doskonale wpisała się 
w kulturalny program letnich wydarzeń 
w gminie Kozy. Słuchaczami, a można 
i pokusić się o stwierdzenie, że stałymi by-
walcami festiwalu, są nie tylko koziańscy 
miłośnicy rockowych brzmień. Nie braku-

je również przyjezdnych gości, którzy przy 
muzyce chętnie spędzają czas w parku ze 
swoimi rodzinami, korzystając z dodatko-
wych atrakcji dla najmłodszych, m.in. gier 
planszowych, dmuchańców czy rozma-
itych konkursów. – Panująca dobra ener-

gia i przyjazna atmosfera naszego festiwalu 
sprzyja promocji muzyki rockowo-meta-
lowej w nowych brzmieniach młodych 
zespołów. Zresztą to impreza stworzona 
przez pasjonatów, którzy z niesłabnącym 
zaangażowaniem poświęcają swój czas, 
aby tworzyć w Kozach coś innego, a przy 
tym ciekawego dla szerszej społeczności – 
zgodnie dodają muzycy.
Obecnie planowana jest już na okres waka-
cyjny edycja numer 4. „KozyNostra Rock 
Fest” - 5 sierpnia 2023 r.. I z dużym praw-
dopodobieństwem stwierdzić można, że 
o jakość tej inicjatywy nie ma się co mar-
twić, a poprzeczka podniesiona zostanie 
jeszcze wyżej.

(Marcin Nikiel)

Festiwal z dobrą energią

foto: arch. Organizatora
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W kwietniu – 1.04 br. – w Pałacu Cze-
czów zaplanowano warsztaty z cyklu: 
„Psychologia pozytywna i wiara – ko-
munikacji można się nauczyć”. Cieka-
wie zapowiadające się zajęcia traktu-
ją o ludzkiej komunikacji, relacjach 
czy umiejętności słuchania drugiego 
człowieka. 
Uczestnicy warsztatów zapoznają się 
z modelem konstruktywnego reagowa-
nia, aktywnym słuchaniem czy wpływem 
współczesnych środków przekazu na 
jakość relacji międzyludzkich. To rów-
nocześnie okazja, by nauczyć się rozwią-
zywania problemów poprzez rozmowę. 
– Jednym z ważnych wymiarów szczę-
śliwego życia są relacje międzyludzkie. 
Elementem kluczowym w tworzeniu 
głębokich i pełnych znaczeń relacji jest 
komunikacja, która opiera się na słucha-
niu, otwartości i szacunku – przekonują 
w swoim ogłoszeniu organizatorzy.
Warsztaty poprowadzi dr Piotr Kwiatek 
OFMCap – doktor psychologii, kapłan 
i zakonnik Krakowskiej Prowincji Zako-
nu Braci Mniejszych Kapucynów, autor 
książek z serii psychologia pozytywna 
i wiara m.in.: „Kochaj Boga i nie bój się 
być szczęśliwym”, „Ucieszyć się życiem. 
Cztery okna wdzięczności”, „Sztuka ży-
cia bez narzekania”. 
Koszt udziału w wydarzeniu to 140 zł, za-
jęcia odbywać się będą 1 kwietnia br. w go-
dzinach 9.30-17.30. Zapisy oraz szczegóło-
we informacje uzyskać można u pani Marii 
Lalik – tel. 503-872-379, email: maria.la-
lik53@gmail.com.                       (RED)

Wyjątkowe wydarzenie za-
planowane zostało w naszej 
miejscowości z okazji Dnia 
Kobiet – spektakl HIKAYA 
– Teatr Tańca Orientalne-
go w aranżacji i wykonaniu 
Tahiry oraz towarzyszą-
cych jej tancerek. Zaplano-
wano go na 11 marca br. (g. 
18.00) w sali widowiskowej 
Domu Kultury, a w trakcie 
wydarzenia losowane będą 
nagrody. – Serdecznie za-
praszamy wszystkie panie, 
ale również panów – prze-
konują organizatorzy. 
Hikaya, czyli opowieść 
o narodzinach i śmier-
ci, o sukcesie i poraż-
ce, o miłości i strachu. 

Opowieść o człowieku 
pisana tańcem orien-
talnym. Tahira należy 
do grona najbardziej 
utytułowanych pol-
skich tancerek brzucha. 
Doceniono jej talent 
na licznych pokazach 
i konkursach m.in. 
w Niemczech, Holan-
dii, Włoszech, Cze-
chach, Hiszpanii, Au-
strii, Ukrainie, Bułgarii, 
a nawet USA.
Druga sobota marca będzie 
więc zapewne widowisko-
wa, a wszystko w ramach 
Orientalnego Koziańskie-
go Dnia Kobiet.

(RED)

Jeszcze w styczniu słuchacze Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Kozach po 
raz kolejny mieli okazję wysłuchać 
barwnej opowieści Barbary Płasz-
czyk-Wilczek. Zorganizowano także 
tradycyjne spotkanie integracyjne. 
Ciekawie kształtują się nato-
miast najbliższe plany.
Barbara Płaszczyk-Wilczek 
w myśl stwierdzenia: „wszystko 
co widzimy, może być postrze-
gane w inny sposób”, odnosząc 
się do zagadnienia złudzenia 
optycznego, omówiła wiele 
przykładów jak łatwo można „oszukać” 
ludzki mózg. Słuchacze mogli się zresztą 
sami o tym przekonać biorąc udział w ćwi-
czeniach.
Tradycją UTW są spotkania integracyjne 
organizowane na zakończenie pierwszego 
semestru. Wcześniejsze, jak i ostatnie pro-
wadzone było przez Mirosława Frączka, 
a gościnnie uczestniczyli w nim zastępca 
wójta Marcin Lasek oraz dyrektor Domu 
Kultury Marek Małecki. Za motyw prze-
wodni przyjęto hasło: „nie starzeje się ten, 
kto nie ma na to czasu”. Oprócz podsumo-
wania działalności i quizu na tematy zwią-

zane z przeprowadzonymi wykładami był 
również czas na humor i dobry żart.
Przedstawiony został poza tym ramo-
wy plan na drugi semestr. W czasie 
wykładów słuchacze spotkają się m.in. 
z Witoldem Offenbornem, który opowie 

o turystyce górskiej z psem, 
wysłuchają wykładu Janusza 
Kudłacika „Ziemia obiecana?” 
o średniowiecznym osadnic-
twie w naszym regionie, Jacka 
Kachla o teatrze w Bielsku-Bia-
łej, Mirosława Frączka o le-
gionistach Józefa Piłsudskiego 

w Kozach czy Stanisława Gacka o obser-
wacjach ptaków. UTW gościć będzie po-
nadto Piotra Rychłego, Joannę Stryjewską 
czy Bartłomieja Jurzaka. Zaproponowa-
no kilka wycieczek, w tym do klasztoru 
w Czernej połączonej z wędrówką jedną 
z dolinek krakowskich oraz do Suchej 
Beskidzkiej. Nie zapomniano również 
w programie aktywności o miłośnikach 
wyjazdów w góry. Dużym wydarzeniem 
związanym z UTW będzie spotkanie po-
święcone 5-leciu jego funkcjonowania, 
które odbędzie się 18 kwietnia br. 

(UTW)

Nauka 
komunikacji

Orientalny Koziański Dzień Kobiet

foto: arch. Tahira

UTW w trakcie i z planami

foto: arch. organizatora
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Okazały jubileusz obchodził koziański Bra-
sownik – w styczniu mieliśmy okazję zoba-
czyć i wysłuchać koncertu z okazji 10-lecia 
funkcjonowania zespołu. Znany dobrze 
m.in. z występów podczas lokalnych uro-
czystości, Dni Kóz czy muzykowania na 
Hrobaczej Łące. 
– Na przestrzeni lat zmienili się nie tylko 
muzycy, ale przede wszystkim repertuar. 
Początkowo bazował on wyłącznie na po-
lkach i walcach, obecnie to również muzy-
ka rozrywkowa, barwna nie tylko w dźwięki 
instrumentów dętych, ale i wokal – mówią 
przedstawiciele zespołu. Brasownik w swo-
ich dotychczasowych występach cieszył się 
m.in. uznaniem podczas festiwalu Złota 
Trąbka, zdobywając w 2016 roku 1 miejsce 
i złoty dyplom. Członkowie zespołu pierw-

sze kroki stawiali w Młodzieżowej Orkie-
strze Dętej, następnie „grali” w Dehovce. – 
Ale w pewnym momencie większość miała 
sporo innych obowiązków i dalsze granie 
nie było możliwe. Pasja i chęci okazały się 
jednak w perspektywie czasu silniejsze i tak 
zaczęły się 10 lat temu pierwsze próby – 
przedstawiają pokrótce. 
W ramach koncertu jubileuszowego zo-
baczyliśmy również teledysk stworzony 
w czasie pandemicznej przerwy oraz kom-
pilację zdjęć przedstawiającą minione 10 
lat. Rzecz jasna nie zabrakło gromkich 
braw publiczności, okolicznościowych pre-
zentów czy życzeń, ale i zapewnień ze stro-
ny zespołu, że wciąż w głowach rodzą się 
liczne pomysły i plany na kolejne występy.

(MS)

Za sprawą Kojzkiego Kolektywu Arty-
stycznego ponownie przenieśliśmy się 
do małej peerelowskiej wsi, w której 
jednostajne życie zakłócił przylot kosmi-
tów, a mieszkańcy musieli podjąć zna-
czące decyzje. Wszystko w ramach spek-
taklu „Jajco” zaprezentowanego po raz 
drugi w Kozach, którego premiera miała 
miejsce w październiku ubiegłego roku. 
Wizyta kosmitów stała się pretekstem 
do spotkania bohaterów o różnych oso-
bowościach i poglądach oraz rozmów – 
początkowo trywialnych, a w pewnym 
momencie wybrzmiewających bardzo 
poważnie. – Spektakl bawi, wzrusza, ale 
też zmusza do refleksji – przekonywali 
pytani o zdanie widzowie. 
W komedii, wyreżyserowanaj przez Ma-
rię Potoczek, wystąpili: Dagmara Za-
błocka, Paweł Gąsiorek, Marcin Dobija, 
Renata Misiewicz, Ewa Rogala, Ewa Ko-

zielska, Edyta Czaderna, Robert Góra, 
Stanisław Staszak, Laura Warszawska 
i Agata Zielińska. Jak przekonują przed-
stawiciele Kojzkiego Kolektywu Arty-
stycznego, na przygodę z teatrem nigdy 

nie jest za późno. – Osoby zainteresowa-
ne działalnością Kojzkiego Kolektywu 
Artystycznego zachęcamy do kontaktu 
poprzez adres mailowy: kontakt@kojz-
ki.pl – namawiają.                                     (RED)

Gospodynie 
noworocznie

W święto Trzech Króli na wspólne no-
woroczne spotkanie swoje członkinie 
zaprosiło Koło Gospodyń Wiejskich. 
Była okazja do złożenia noworocznych 
życzeń, rozmów na temat planów w no-
wym roku czy wspólnego kolędowania. 
Nie zabrakło wspaniałej atmosfery, ale 
i smacznego poczęstunku – jak zawsze 
przygotowanego „z sercem” i ogrom-
nym kunsztem. Spotkanie przy muzyce, 
wspólne śpiewy kolęd – radości było 
sporo. Wśród zaproszonych gości po-
jawili się przedstawiciele współpracu-
jących z KGW grup – Koła Emerytów, 
Akcji Katolickiej i Towarzystwa Chary-
tatywnego im. św. Ojca Pio. Najlepsze 
życzenia składali także goście – wójt 
giny Kozy Jacek Kaliński, ks. Proboszcz 
Andrzej Piotrowski i dyrektor Domu 
Kultury Marek Małecki.                  (RED)

10 lat Brasownika

foto: Przemysław Jakubowski

foto: arch. DK

Drugie „Jajco”

foto: arch. KKA



W piątkowy wieczór 3 lutego odby-
ła się uroczysta gala „Osobowość 
Roku Gminy Kozy 2022”. W tym 
roku, spośród czterech nominowa-
nych, Kapituła wybrała Aleksandra 
Kornijczuka, który od początku 
wojny w Ukrainie zaangażował się 
w pomoc dla naszych wschodnich 
sąsiadów.

To właśnie z inicjatywy pana Aleksan-
dra powstało w Kozach Stowarzysze-
nie „Ponieważ możemy”, wspierające 
ludność cywilną oraz żołnierzy walczą-
cych w Ukrainie. Organizował trans-

porty humanitarne, które początkowo 
w znacznym stopniu sam finansował. 
Już jako prezes wspomnianej organiza-
cji podpisał m.in. umowę z niemiecki-
mi partnerami o współpracy w zakresie 
pomocy, zaangażował się w pomoc 
uchodźcom poszukującym miejsc pra-
cy czy gwarantując im podstawowe 
wsparcie.
W tym roku w gronie nominowanych 
znaleźli się również: mistrz kraju w pod-
noszeniu ciężarów osób niepełnospraw-
nych Dawid Hałat, sędzia piłkarski 
i działacz AMP Futbolu Paweł Susek 
oraz inicjator i pomysłodawca wyda-

rzeń promujących ekologię i ochronę 
środowiska Tomasz Węgrzyn. Prze-
wodniczącą Kapituły, która dokona-
ła ostatecznego wyboru Osobowość 
Roku była Bożena Sadlik, a tradycyjnie 
autorem prestiżowej statuetki Dariusz 
Fluder.
Serdecznie gratulujemy laureatowi 4. 
edycji przedsięwzięcia, życząc dużo 
siły, determinacji oraz czerpania rado-
ści i satysfakcji z każdego dnia. Wszyst-
kim nominowanym życzymy sukcesów 
i wytrwałego kształtowania swojej oso-
bowości. 

(RED)

Znamy Osobowość Roku

Statuetkę „Osobowość Roku Gminy Kozy 2022” 
Aleksander Kornijczuk odebrał z rąk wójta gminy Jacka Kalińskiego. foto: mat. UG Kozy.


