
Szczepienia
trwają

Nowy plac
zabaw

Hrobacza
na sportowo



2 Koziańskie Wiadomości
CZERWIEC 2021 WYDARZENIA

Szkoła Podstawowa nr 1 została laureatem konkursu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach „Zielona Pracownia 2021”, uzyskując dofinansowanie – 32 
tysiące złotych, na realizację nowoczesnej pracowni geograficznej. 
Do września dedykowana sala zostanie wyremontowana i doposa-
żona w nowoczesne pomoce dydaktyczne – m.in. sprzęt kompu-
terowy, tablicę interaktywną, projektor multimedialny, stojaki czy 
stoły i krzesła. Do realizacji powrócimy na naszych łamach, tymcza-
sem obok na zdjęciu przypominamy laureata konkursu z poprzed-
niej edycji – Szkołę Podstawową nr 2.                (RED)

Nowoczesna pracownia geografii

Strefa kibica

foto: arch.

W parku dworskim, po północnej stronie Pałacu Czeczów zorgani-
zowana została z inicjatywy Gminy Kozy koziańska „Strefa kibica”. 
To rzecz jasna przygotowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi sani-
tarnymi miejsce do wspólnego kibicowania polskim piłkarzom pod-
czas Euro 2020 na świeżym powietrzu. Kibice obejrzeli więc mecze 
ze Słowacją i Hiszpanią, w środę – 23 czerwca, ostatni mecz grupo-
wy ze Szwecją i możliwość ponownego, wspólnego kibicowania. Na 
piłkarskich fanów czeka wydzielona strefa – ławeczki, leżaki, punkty 
sanitarne oraz gastronomiczne. Wszystkie szczegóły związane z go-
dzinami funkcjonowania strefy dostępne są na stronie internetowej – 
www.csw.kozy.pl                      (UG)

foto: arch.

foto: arch. SP2

foto: arch. UG

W słoneczne letnie dni polecamy rozglądanie się w parkowej 
przestrzeni za charakterystycznymi leżakami z logotypem Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Kozach. I nie tylko sam wypoczynek 
w tym przypadku jest najważniejszy. – To propozycja biblioteki 
na przeniesienie czytelni na okres letni do parku. Chcemy w ten 
sposób zachęcić do skorzystania z księgozbioru w nieco innych 
okolicznościach niż na co dzień, na pięknym łonie natury – mówi 
Bartłomiej Jurzak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Po-
lecamy więc Państwu, życząc równocześnie wciągającej lektury. 

(RED)

Czytelnia w parku

foto: arch.GBP

Tytułowe określenie to rzecz jasna nazwa zbiórki, jaką prze-
prowadzili w maju koziańscy druhowie. Strażacy z OSP Kozy 
kwestowali przed koziańskimi kościołami, zbierając dodat-
kowe środki na codzienne funkcjonowanie jednostki, w tym 
również m.in. na doposażenie sprzętowe. – Akcja zakończona 
wielkim sukcesem – podsumowywali na swoim koncie face-
bookowym ochotnicy. I trudno nie zgodzić się z tym określe-
niem. Wszak udało się zebrać pokaźną kwotę – 14 338,14 zł. 
Na osoby, które zdecydowały się wesprzeć zbiórkę, czekały 
słodkie niespodzianki. 

(RED)

Wrzuć piątaka dla strażaka
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Dzień dziecka w Kozach zbiegł się z otwar-
ciem nowego placu zabaw – Podwórka 
Talentów NIVEA, przy ulicy Słonecznej. 
Korzystając z pięknej słonecznej pogody, 
od samego rana na placu bawiły się dzieci 
z koziańskich zerówek. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi doko-
nał Jacek Kaliński – wójt gminy Kozy, ży-
cząc równocześnie dzieciom wspaniałej 
i bezpiecznej zabawy. A najmłodsi otrzy-
mali nie tylko możliwość dobrej zabawy, 
ale też przygotowane z okazji otwarcia 
gadżety – piłki i skakanki. 
Przypomnijmy, że plac zabaw powstał m.in. 

dzięki zaangażowaniu Justyny Kudelskiej, 
zdolnych koziańskich dzieci oraz ich rodzi-
ców i opiekunów. Wspólnie przygotowano 
materiał filmowy na potrzeby konkursu 
organizowanego przez markę NIVEA 
w 2020 roku z myślą o możliwych głosach 
od internautów. Tymczasem okazało się, że 
koziańskie video spodobało się na tyle, że to 
właśnie jako jeden z nielicznych, film wybra-
ny został przez jury konkursu jako zwycięski 
bez udziału w głosowaniu. 
Jak wygląda więc plac zabaw? To m.in. 
interdyscyplinarne i rozwijające zabawki. 
Można zagrać melodię na cymbałkach, 

poskakać na trampolinach, schować się 
pod kopułą i w środku dnia obserwować 
gwiazdy, tradycyjnie pohuśtać się czy też 
skorzystać ze ścianek wspinaczkowych. 
Docelowo obiekt będzie miał coraz wię-
cej zieleni – planowane jest równocześnie 
doposażenie w wiatę, ławeczki, kosze na 
śmieci, wokół zabudowane zostaną nowe 
miejsca parkingowe. 
– Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 
do korzystania z placu zabaw – zgodnie 
podkreślają organizatorzy otwarcia, Gmina 
Kozy i Stowarzyszenie Kozianki. 

(UG/RED)

Majowa aura – choć kapryśna 
i w tym roku nieprzewidywalna, 
pozwoliła na zorganizowanie przed 
Pałacem Czeczów rozdania nagród 
i wyróżnień Semper Melior oraz 
tych przygotowanych dla najlep-
szych sportowców w naszej gminie.
Nagrodzone osoby w pierwszym przy-
padku poznaliśmy już w marcu, wów-
czas jednak pandemiczna rzeczywistość 
uniemożliwiła spotkanie z laureatami. 
Tym razem – przy zachowaniu ob-
ostrzeń, na zewnątrz przed Pałacem 
Czeczów wszystkim nagrodzonym gra-
tulował wójt Jacek Kaliński. Poznaliśmy 
również nagrodzonych sportowców, 
którzy na przestrzeni ostatnich mie-
sięcy z powodzeniem rywalizowali na 
sportowych arenach. Wyróżnieni zo-
stali Wiesław Wróbel, Grzegorz Drew-
niany (obaj sporty siłowe), Weronika 
Więcek (pływanie), Adrian Honkisz 
(kolarstwo), Angelika Noga (biegi gór-
skie), Karol Koczur (lekkoatletyka), 
Radosław Michoń (nordic walking), 
Kacper Konior (kombinacja norwe-
ska), Marcin Malarz (lekkoatletyka). 

Całość wydarzenia uświetnił występ 
grupy perkusyjnej „Walimy w Kocioł”. 
– Zarówno nasza młodzież, jak i do-
świadczeni sportowcy to przykład pasji 
i zaangażowania przynoszącego realiza-
cję wyznaczonych celów. Cieszymy się, 
że mimo różnych przeciwności związa-

nych m.in. z pandemią, tak wiele osób 
pozostaje bardzo aktywnych w swoich 
dziedzinach – mówi Jacek Kaliński, 
wójt gminy Kozy. 
Lista wszystkich laureatów dostępna jest 
na stronie internetowej – www.kozy.pl.

(MS)

Podwórko Talentów NIVEA

Semper Melior i sportowcy

foto: arch. UG

foto: arch. UG



4 Koziańskie Wiadomości
CZERWIEC 2021 GMINA

Relacja z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy Kozy
27 kwietnia 2021 r., odbyła się XXVI sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) NR XXVI/209/21 w sprawie przyję-

cia programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami na terenie gminy Kozy 
w roku 2021,

2) NR XXVI/210/21 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI/188/20 Rady Gmi-
ny Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kozy na lata 2021-2035,

3) NR XXVI/211/21 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI/189/20 Rady Gminy 
Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku, Uchwa-
ła Budżetowa na 2021 rok Gminy Kozy.

11 maja 2021 r., odbyła się XXVII sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) NR XXVII/212/21 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXI/188/20 Rady Gmi-

ny Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kozy na lata 2021-2035,

2) NR XXVII/213/21 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XXI/189/20 Rady 
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 
roku, Uchwała Budżetowa na 2021 rok 
Gminy Kozy,

3) NR XXVII/214/21 zmieniająca 
Uchwałę Nr XIX/172/20 z dnia 10 
listopada 2020 r. w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, stawek opłat 
za pojemnik o określonej pojemno-
ści oraz zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi, położo-
nych na terenie gminy Kozy,

4) NR XXVII/215/21 zmieniają-
ca Uchwałę Nr XXV/206/21 Rady 

Gminy Kozy z dnia 30 marca 2021 r. 
w sprawie ustalania zasad wynajmowa-
nia lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy Kozy,

5) NR XXVII/216/21 w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie z dotychcza-
sowym dzierżawcą, w drodze bezprze-
targowej, na okres 5 lat kolejnej umowy 
dzierżawy, której przedmiotem będzie 
lokal użytkowy, w budynku przy ul. Kra-
kowskiej 9 w Kozach, na części działki 
nr 5394, obj. KW BB1B/00062033/9.

Ponadto Rada Gminy Kozy zapoznała się 
ze Sprawozdaniem z działalności Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej. 
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)

Kiedy można się 
spisać?
Narodowy Spis powszech-
ny Ludności i Mieszkań 
w 2021 r. jest przeprowa-
dzany od 1 kwietnia 2021 
roku do 30 września 2021 
roku.

Jak można się 
spisać?
Obowiązkową formą jest 
samospis internetowy. Me-
toda uzupełniająca to spis 
przez telefon, na infolinii 
spisowej lub wywiad z rach-
mistrzem.
Rachmistrz będzie dzwo-
nił z numeru telefonu 22 
828 88 88 lub 22 279 99 99. 
Rachmistrzowi nie możesz 
odmówić realizacji spisu.

Czy muszę się 
spisać?
Zgodnie z ustawą o sta-
tystyce publicznej udział 
w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 jest obo-
wiązkowy.

Masz jeszcze jakieś 
pytania?
Specjalnie dla Ciebie uru-
chomiliśmy infolinię spiso-
wą: 22 279 99 99 (opłata 
zgodna z taryfą operato-
ra). Infolinia działa od 
poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8:00-
18:00.
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W maju br. upłynęła pierwsza kaden-
cja Gminnej Rady Seniorów w Ko-
zach, która z powodzeniem pełniła 
przez kilka ostatnich lat funkcję kon-
sultacyjną, doradczą i inicjatywną.
Stosowną Uchwałą Nr XXV/202/17 
z dnia 23 lutego 2017 r. Rada Gminy 
Kozy powołała Gminną Radę Senio-
rów w Kozach, ustalając jednocześnie jej 
statut. W skład owego gremium na lata 
2017-2021 weszli: Kazimierz Honkisz 
(przewodniczący), śp. Leon Kipping (wi-
ceprzewodniczący), Janina Hałat (sekre-
tarz) oraz Stanisław Bobek, Benedykt 
Gawęda i Marek Małecki.
Dla działalności Gminnej Rady Seniorów 
przyjęto od samego początku pełnienie 
funkcji konsultacyjnej, doradczej i inicja-
tywnej, w szczególności poprzez:
• formułowanie opinii i wniosków w od-

niesieniu do tworzonego prawa miej-
scowego dotyczącego osób starszych

• inicjowanie i organizowanie działań na 
rzecz seniorów

• monitorowanie potrzeb osób starszych
• upowszechnianie wiedzy o potrzebach 

i prawach seniorów
• informowanie społeczności Gminy 

o kierunkach działań podejmowanych 

przez Gminę i inne podmioty na rzecz 
środowiska seniorów

• wspieranie wszelkich form aktywności 
osób starszych

We wtorek 11 maja br. podczas sesji Rady 
Gminy Kozy wójt Jacek Kaliński wraz 
z przewodniczącym Rady Gminy Miło-
szem Zelkiem złożyli podziękowania 
członkom Gminnej Rady Seniorów, której 
kadencja właśnie upłynęła. – Dziękujemy 
naszym seniorom za wysiłek włożony na 
rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Ich 
głos jest dla nas na poziomie samorządo-
wym bardzo ważny. Objawia się wieloma 
cennymi uwagami i spostrzeżeniami, które 
mają swoje podłoże w bogatym doświad-

czeniu życiowym i zgromadzonej wiedzy. 
Życzymy wszystkim aktywnym seniorom 
dalszych sukcesów w życiu osobistym 
i prywatnym – mówi wójt gminy.            (RED)

Uniwersytet Trzeciego Wieku niezmien-
nie przygotowuje dla swoich słuchaczy 
kolejne wykłady. Dbając o bez-
pieczeństwo, póki co jeszcze 
w formule on-line. Kolejna pro-
pozycja miała dla wielu osób 
charakter wyjątkowy.
W maju swoją prelekcję przy-
gotowała bowiem Małgorzata 
Martyniak – prezes Stowarzy-
szenia Rodzin i Przyjaciół Osób 
z Zespołem Downa „Wielkie 
Serce”. Każdy z rodziców ma-
rzy, by dziecko przychodzące 
na świat było zdrowe. Niestety 
zdarza się, że najmłodsi mają 
różnego rodzaju kłopoty zdro-
wotne. Wspomniany wykład 
w sieci traktuje m.in. o rodzi-
cach i codzienności dzieciaków 
z zespołem Downa. Wpisując 
w wyszukiwarce internetowej 
frazę „UTW – Każdy ma coś 
czego nie ma inny ktoś, czyli 
jak zrozumieć dzieci z triso-

mią 21” natrafimy na zatytułowany w ten 
sposób materiał filmowy, dostępny na ka-

nale Domu Kultury w Kozach w serwisie 
YouTube.                      (RED)

Seniorzy dobrze doradzają

Prosimy o aktywny udział w zbliżają-
cych się wyborach do Gminnej Rady 
Seniorów, które planowane są jesienią br. 
Informujemy, iż nie obowiązuje żadne 
ograniczenie wiekowe dla kandydatów.

Szczegóły dotyczące zgłaszania kandy-
datów uzyskać można telefonicznie - 
33 829-86-72 lub mailowo sekretarz@
kozy.pl

Seniorzy w gminie Kozy inicjują szereg istotnych społecznie przed-
sięwzięć, jak choćby spotkania z policjantami dotyczące bezpie-
czeństwa osób starszych. foto: Mat. Domu 

Kultury w Kozach

Wyjątkowy wykład…

foto: Mirosław Frączek
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Aktywny powrót

Młodzi, zdolni, ambitni

Co w trawie 
piszczy i dlaczego 

pszczoły są ważne?
Czas pandemii zmienił rzeczywistość dla 
wielu osób, a jedną z grup naszej lokalnej 
społeczności najdotkliwiej odczuwającą 
zaistniałą sytuację byli uczniowie. Od 26 
października realizowali zajęcia szkolne 
zdalnie…
W maju nadszedł jednak czas, by powrócić 
w szkolne mury. By uatrakcyjnić powrót 
Szkoła Podstawowa nr 2 włączyła się w ak-
cję „Wróćmy aktywnie do szkoły”. Trwała 
w terminie 1-15 maja, będąc skierowaną 
do uczniów klas 4-8 oraz nauczycieli. Pole-
gała na zdobyciu jak największej ilości kilo-
metrów uzyskanych poprzez spacer, jazdę 
na rowerze, bieganie.   

Do liczenia kilometrów można było użyć 
aplikacji w telefonie, zegarka czy licznika 
rowerowego. W zmaganiach wzięło udział  
36 uczniów i 7 nauczycieli. Łącznie prze-
byty dystans to 3110,24km (uczniowie 
2488,16km, nauczyciele 622,08km). Naj-
bardziej aktywni? Klasy 6a – 607,23km, 
klasa 6b – 543,88km, Klasa 8a z pomocą 
wychowawcy – 269,68km. Najlepsze wy-
niki indywidualne zanotowali: Wiktoria 
Stolarczyk 6a (245,27 km), Róża Brykal-
ska 6b i Zofia Ryłko 5a (obie 241,27 km), 
Natalia Foltyn 4b (207,12 km).

(SP2)

Od wielu lat SP2 bierze udział w mię-
dzynarodowych projektach eTwinning. 
Najmłodsi uczniowie – pod kierunkiem 
wychowawcy – współpracują ze swoimi 
rówieśnikami ze szkół europejskich. 
Dzieci poznają się nawzajem, realizują 
wspólne zadania, uczą się języka an-
gielskiego oraz rozwijają kompetencje 
kluczowe. Dzięki współpracy  uczniów 
i nauczycieli ze szkół partnerskich, a 
także wykorzystaniu  nowoczesnych  
technologii, edukacja staje się bardziej 

atrakcyjna i otwarta na świat.
W tym roku, ze względu na pandemię 
COVID-19, realizacja projektu w star-
szych klasach została zawieszona. – Za-
chęcamy wszystkie szkoły do udziału 
w fascynującej przygodzie, jaką jest 
eTwinning – podkreślają przedstawi-
ciele Dwójki. Projekt współfinansowa-
ny jest przez Erasmus+, Europejski pro-
gram dla Edukacji, Szkoleń, Młodzieży 
i Sportu.

(SP2)

Pomimo nieoczekiwanych przeciwności 
losu w wyniku pandemii i niepewności ju-
tra uczniowie SP2 nieustannie poszerzają 
horyzonty i robią to, co lubią. Część z nich 
z powodzeniem startowała w różnego ro-

dzaju konkursach.
Maksymilian Dudys postanowił sprawdzić 
swoją wiedzę geograficzną startując w Woje-
wódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geo-
grafii. Jego zaangażowanie, samodyscyplina, 

wytrwałość oraz poświę-
cony czas na przygotowy-
wania zostały nagrodzone. 
Szkoła „doczekała się” więc 
Laureata Konkursu. 
Kto z Państwa wie, ile jest 
Parków Krajobrazowych 
w województwie śląskim? 
Kto potrafi rozpoznać 
kształt blaszki liścia albo 
dopasuje dziób ptaka do 
spożywanego przez niego 
pokarmu? Co to jest awi-
fauna? W którym Parku 
znajdziemy Diabelski Ka-
mień albo Szachownicę? 
Przez te i wiele innych 
pytań musieli przebrnąć 
uczestnicy tegorocznego 

konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe 
Polski, by uzyskać 2. miejsce w etapie woje-
wódzkim. Świetnie poradził sobie zespół w 
składzie: Bartosz Byrski, Wiktoria Rasała, 
Tomasz Waluś. 
Kolejnym uhonorowanym uczniem był 
Marcin Adamski – brał z powodzeniem  
udział w XXIII Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim „Słońce, słońce i życie”. 
Wybrane przez niego utwory pełne były 
radości i optymizmu, co przypomina, że 
obok codzienności, która szczególnie dla 
społeczności uczniów jest bardzo ciężka, 
jest jeszcze inny świat mogący dostarczyć 
wielu niesamowitych przeżyć i emocji.  
Niezwykle pogodna i ekspresywna recyta-
cja została doceniona i nagrodzona przez 
jury wyróżnieniem.
Nie tylko więc arena szkolna, ale konkursy 
powiatowe i wojewódzkie są dla uczniów 
Dwójki okazją do realizacji swoich zainte-
resowań i poszerzania wiedzy związanej z 
poszczególnymi przedmiotami.

(SP2/RED)

eTwinning w Dwójce

Odpowiedzi na te pytania szukali ucznio-
wie Dwójki podczas zajęć świetlicowych. 
Po zapoznaniu   najmłodszych uczniów 
z mieszkańcami łąk i niezwykle istotną w 
przyrodzie rolą pszczół, wychowankowie 
świetlicy szkolnej pod opieką pań świetli-
czanek wykonali prace plastyczne, w któ-
rych wykorzystano materiały pochodzą-
ce z recyclingu.                     (SP2)

foto: arch. SP2

foto: arch. SP2
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Kilometry na rocznicę

Maj w Szkole Podstawowej numer 1 był, 
podobnie jak w szkołach w całej Polsce, 
miesiącem powrotów. Najpierw na zaję-
ciach ponownie pojawiły się klasy 1-3, a od 
17 maja w trybie hybrydowym, zgodnie 
z opracowanym harmonogramem, rów-
nież starsze klasy.
Na powitanie wszystkich uczniów przed 
budynkiem SP1 wywieszony został kolo-
rowy baner, na lekcjach zapanowała zaś 
wakacyjna atmosfera, gdyż zgodnie z za-
rządzeniem dyrekcji, w szkole od 17 do 28 
maja miała miejsce akcja pt. „Tydzień ulgi”. 
Nauczyciele skupiali się więc głównie na 
zajęciach integrujących zespoły klasowe 
i ułatwiali uczniom powrót do szkolnej 
rzeczywistości. W ramach akcji do końca 
roku szkolnego uczniowie nie byli oceniani 
(z wyjątkiem uczniów, którzy chcą popra-

wić ocenę na koniec roku), nie były już tak-
że zadawane zadania domowe. 
Atmosfera luzu i swobody nie dotyczyła 
jednak wszystkich, ponieważ maj był dla 

klas ósmych czasem ostatnich powtórek 
i utrwalania wiedzy przed egzaminami, 
które zgodnie z kalendarzem szkolnym od-
były się w terminie 25-27 maja.  (SP1)

1791 kilometrów w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w Kozach na 230. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3-ego Maja – czyli 
ciekawa i inspirująca akcja.
W obecnych czasach nasza Ojczyzna jest 
niepodległa, lecz musimy zmierzyć się z in-
nymi przeciwnościami losu. Obostrzenia 
związane z pandemią koronawirusa utrud-
niają znacznie utrzymanie na odpowied-
nim poziomie aktywności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży. Spędzają bardzo dużo 
czasu przed ekranami komputerów, table-
tów, telefonów, a przecież zdrowy rozwój 
dziecka to m.in. doświadczanie świata 
poprzez ruch. W trosce o swoich uczniów 
nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej w Kozach poszukiwali metod pracy, 
które aktywizowały uczniów, proponując 
ruch w formie zabawy. Ta forma sprawdzi-
ła się znakomicie!

Nauczyciele wychowania fizycznego 
zaprosili wszystkich uczniów, rodziców 
i wychowawców do wspólnego poko-
nania dystansu 1791 km.  Uczestnicy, 
którzy podjęli to wyzwanie uczcili 230. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-ego 
Maja w wyjątkowy sposób. Używając 
dowolnej aplikacji do liczenia kroków 
uczniowie codziennie, przez 2 tygodnie, 
mierzyli swój dzienny dystans w kilome-
trach. Wielu z nich zaprosiło do wspól-
nej aktywności rodziców, rodzeństwo, 
dziadków, kolegów i koleżanki. Niektó-
rzy „zbierali kilometry” pieszo, inni po-
konywali je rowerem, na orbitreku czy 
bieżni. Element rywalizacji pomiędzy 
klasami pozytywnie motywował mło-
dzież do pokonywania codziennie dłuż-
szych dystansów. Każdego dnia na szkol-
nym Facebooku pojawiały się  raporty 

z realizowanego wyzwania i nieustan-
nie zaskakiwały nie tylko uczących, ale 
i samych uczniów. Uczestnicy pokonali 
wyznaczony dystans już w trzecim dniu 
akcji! 
Nawiązując do starożytnej myśli filozo-
ficznej Mens sana in corpore sano, czyli 
w zdrowym ciele zdrowy duch, uczniowie 
koziańskiej Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej oddali hołd twórcom Konstytucji 
osiągając wspólnie 6508,44 km. Najwięcej 
kilometrów uzbierały klasa 4a – 1047 km 
i klasa 2b – 936 km. Uczennica klasy 4a, 
Lena pokonała 307,96 km! 
Nie pozostaje więc nic innego, jak pogra-
tulować uczniom i opiekunom imponu-
jących osiągnięć. Cieszyć może fakt, że 
w sposób kreatywny najmłodsi zachęceni 
zostali do istotnej w rozwoju każdego z nas 
aktywności.            (NSP/RED)

Uczniowie klasy 3b z SP2 brali udział w ogólnopolskim  konkursie 
ekologicznym „Planeta Energii”. Dzieci wykonywały przeróżne 
zadania na platformie Misja 2 konkursu, związane z ochroną pla-
nety. Wykorzystując nowoczesne aplikacje, grupa  stworzyła cie-
kawą prezentację „W Miasteczku Eko”, a projekt realizowany był 
w czasie nauki zdalnej.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem dr. Tomasza Rożka 
– fizyka, dziennikarza i popularyzatora nauki wyróżniła również 
pracę trzecioklasistów z SP2 w Kozach. Wszystkie dzieci  biorące 
udział w konkursie otrzymały  wspaniałe nagrody, a wychowawca  
zaproszenie do udziału w Akademii Planety Energii. 

(SP2/R)

Wreszcie w szkole…

Planeta Energii
foto: arch. SP1 

foto: arch.  SP2
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1 czerwca 2021 r. zmieniły się w naszej gminie stawki opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.  Przybliżamy i wyjaśniamy szczegóło-
wo wprowadzone zmiany.
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVII/214/21 Rady Gminy Kozy 
z dnia 11 maja 2021 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIX/172/20 z dnia 10 
listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, stawek opłat za pojemnik o określonej po-
jemności oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Kozy 
stawki opłaty za śmieci wynoszą:
1. 27,00 zł miesięcznie od mieszkańca;
2. 108,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jakie były wydatki na gospodarkę śmieciową w 2020 roku?
Składowe wydatków na gospodarkę odpadami 
w 2020 roku Poniesiony koszt brutto

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości (Sanit Trans Sp. z o.o.) 1 597 961,09 zł

Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZGO 
w Bielsku-Białej) 1 279 210,13 zł

Utrzymanie, obsługa, wyposażenie PSZOK oraz 
transport do ZGO (Urząd Gminy Kozy, Sanit Trans 
Sp. z o.o.)

364 468,46 zł

Administracja (m.in. wysyłka pism, koszty pracow-
nicze, edukacja ekologiczna, itp.) 141 411,41 zł

Całkowity koszt roczny 3 383 051,09 zł

Dlaczego podjęto decyzję o podwyżce opłaty za śmieci?
Odpowiedź na to pytanie wynika z obowiązków Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, która określa konieczność samofinanso-
wania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co oznacza, 
że dochody z opłat za śmieci muszą pokrywać wydatki ponoszone na 
gospodarowanie odpadami. Tym samym gmina nie może zarabiać 
na gospodarce śmieciowej.

Obowiązujące do 31 maja br. stawki opłat za gospodarowanie odpa-
dami nie były wystarczające, by pokryć wszystkie planowane wydatki 
związane z: odbiorem i transportem odpadów od mieszkańców, zago-
spodarowaniem odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami (ZGO) 
w Bielsku-Białej, wyposażeniem, obsługą i transportem odpadów z Pun-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), obsługą 
administracyjną systemu (m. in: kosztami pracowniczymi, wysyłką pism, 
zakupami materiałów i wyposażenia, edukacją ekologiczną).

Co wpływa na wzrost stawki opłaty za śmieci? 
- wzrost kosztów odbioru i transportu śmieci: 
Warto przypomnieć, że na te koszty składa się odbiór odpadów spod 
Państwa domów (selektywnie zabrane odpady: papier, szkło, plastik, 
metale, odpady wielomateriałowe, popiół, odpady biodegradowalne, 
odpady wielkogabarytowe oraz transport odpadów z PSZOK-a przy 
ul. Szkolnej do ZGO w Bielsku-Białej). Ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach nakłada obowiązek wyłonienia wykonawcy, który 
będzie odbierał śmieci, w drodze przetargu. Od kilku lat do postępowań 
przetargowych przystępuje zazwyczaj jedna firma. W tym i w kolejnym 
roku odbiór śmieci od mieszkańców i transport odpadów z PSZOK-a bę-
dzie realizowała firma Sanit Trans z Międzyrzecza Górnego, która wygra-
ła przetargi nieograniczone na realizację powyższych zadań. Wyceniając 

swoje usługi, wzięła ona pod uwagę m.in. rosnące koszty pracownicze, 
koszty paliwa oraz zwiększającą się liczbę kursów związaną z rosnąca ilo-
ścią odpadów. 
- koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w Zakładzie 
Gospodarski Odpadami w Bielsku-Białej i wzrost liczy odpadów: 
Z roku na rok wzrastają koszty gminy związane z zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych w ZGO w Bielsku-Białej. Związane jest to m.in. 
z rosnącą liczbą śmieci przywożonych z Kóz (w 2020 r. o prawie 300 ton 
w stosunku do roku 2019 wzrosła ilość odpadów komunalnych przewie-
zionych do zagospodarowania). Na zwiększenie kosztów zagospodaro-
wania odpadów ma również rosnąca z roku na rok opłata środowiskowa 
za składowanie odpadów na wysypisku (w 2019 roku opłata ta wynosiła 
170 zł za tonę, w 2020 r. – 270 zł za tonę, 2021 r. – 276,21 zł). Ponadto 
zgodnie z unijnymi wytycznymi nasz kraj powinien osiągnąć odpowiedni 
poziom recyklingu. I faktycznie, co roku wspólnie segregujemy coraz le-
piej. Niestety odbiór odpadów segregowanych w ZGO nie jest bezpłatny 
– np. oddając 1 tonę papieru płacimy 75,60 zł, 1 tonę szkła 64,80 zł, za 1 
tonę metali, tworzyw sztucznych i plastiku 237,60 zł, natomiast za zago-
spodarowanie 1 tony trawy z PSZOK-a płacimy 378,00 zł.
- dostępność Puntu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
W odpowiedzi na głosy mieszkańców, od września 2020 r. zwiększono do-
stępność PSZOK-a do pięciu dni w tygodniu, w których można przywozić 
odpady. Aby usprawnić funkcjonowanie Punktu, obsługę powierzono pra-
cownikom bezpośrednio zatrudnionym przez Urząd Gminy Kozy. 
- ilość zgłoszonych deklaracji:
Niezgłaszanie osób w deklaracji lub niezłożenie pierwszej deklaracji to 
w rzeczywistości „przerzucanie” płatności na innych. Dlatego pamiętaj-
my, że jesteśmy zobowiązani do:

• aktualizacji osób zamieszkałych (niekoniecznie zameldowanych) 
w danej nieruchomości, także w przypadku mieszkań lub domów, 
które wynajmujemy;

• składania deklaracji w nowo wybudowanych domach od momentu 
ich zamieszkania;

• aktualizacji deklaracji w przypadku urodzenia dziecka;
• składania deklaracji w przypadku posiadania domku letniskowego.

Pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco weryfikują złożone deklaracje, 
podejmując działania kontrolne w sytuacjach budzących wątpliwości.

Równocześnie informujemy, że w przypadku zmiany stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości nie są 
obowiązani do złożenia nowej deklaracji, a wysokość miesięcznej opłaty, 
wyliczona po zmianie stawki opłaty za śmieci, jest zawarta w zawiadomieniu 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podsumowując – najbliższe miesiące pokażą, jak duże będą wydatki 
związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w naszej gminie i czy podwyżka opłat za śmieci obowiązują-
ca od 1 czerwca będzie wystarczająca, by zbilansować system. – Od nas 
samych zależy bardzo dużo. Ograniczajmy ilość powstających odpadów, 
unikajmy artykułów jednorazowych, kompostujmy bioodpady przyczy-
niając się tym samym do zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów. 
I pamiętajmy – podrzucanie śmieci do lasów, do rowów przydrożnych to 
nie jest rozwiązanie problemu tych odpadów. Dbajmy wspólnie o środo-
wisko! – komentuje Marcin Lasek, zastępca wójta gminy Kozy. 
Wszystkie szczegóły związane z aktualnymi wytycznymi związanymi 
z gospodarką odpadami znaleźć można również na stronie internetowej 
– www.kozy.pl.                (UG)

Zmiany w gospodarce śmieciowej
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Dużymi krokami zbliżamy się do zakoń-
czenia prac liniowych prowadzonych 
w ramach budowy kanalizacji sanitarnej 
etap X w Gminie Kozy na dwóch z czte-
rech zadań budowlanych. 
W ramach zadania nr 2 trwają odbiory 
techniczne nowo wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz odtworzo-
nej nawierzchni w rejonie ulic: Polnej, 
Rzecznej, Czereśniowej, Dębowej, Klo-

nowej. Równolegle do prowadzonych 
prac trwa porządkowanie nieruchomo-
ści znajdujących się w strefie oddziały-
wania inwestycji. 
Na zadaniu nr 3 (rejon Krzemionki) 
trwają czynności odbiorowe. Wyko-
nawca zakończył zabudowę kanału w ul. 
Krańcowej, trwają prace porządkowe. 
Na zadaniu nr 4 (rejon: Małe Kozy, 
Wróblowice) na przestrzeni ostatniego 

miesiąca przybyło łącznie około 0,25km 
nowo wybudowanej sieci wraz z sięga-
czami. Obecnie Wykonawca prowadzi 
prace budowlane w rejonie ulicy Stro-
mej, Spacerowej i Rolnej. 
W ramach zadania nr 5 (rejon Starego 
Dworu) Wykonawca skoncentrował 
działania w rejonie ulicy Srebrnej, gdzie 
wybudował w ciągu ostatniego miesiąca 
prawie 0,2km sieci. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – Etap X

Akcja „Trashtag challenge” ponownie dotarła do Kóz. 
To za sprawą aktywności podjętej przez Młodzieżową 
Radę Gminy Kozy.
Sobotę 8 maja młodzi kozianie wykorzystali na wysprzątanie 
chętnie odwiedzanych turystycznie rejonów gminy. Niewiel-
ka grupka pokonała trasę od przystanku pod Kamienioło-
mem, przez Kapliczkę u Panienki, dolną półkę i wokół zbior-
nika do Wilczego Stawu, a następnie z powrotem.
Efekt nietypowego wyzwania? To łącznie zebrane trzy duże 
worki śmieci. I choćby na podstawie akcji „Trashtag challen-
ge” z roku ubiegłego, gdy odpadów na podobnym odcinku 
było znacznie więcej, stwierdzić można, że czystość w po-
bliżu górskich szlaków ulega jednak systematycznej popra-
wie. – Miejmy nadzieję, że ta tendencja zostanie utrzymana 
– podkreślili organizatorzy przedsięwzięcia, którzy działając 
w ramach Młodzieżowej Rady Gminy zamierzają podobnego 
rodzaju istotne społecznie projekty kontynuować.
Wyprawę, przełożoną z 22 kwietnia, gdy sprzątanie w Świa-
towy Dzień Ziemi uniemożliwiły obostrzenia pandemiczne, 
zakończyły wyzwania „rzucone” innym organizacjom koziań-
skim – Klubowi Honorowych Dawców Krwi oraz Kołu Pol-
skiego Towarzystwa Tatrzańskiego. To sprawdzony sposób, 
by kolejne grupy „zarażać” troską o otaczające środowisko, 
a tym samym przyczyniać się do poprawy naszego codzien-
nego funkcjonowania.              (M)

Śmieci coraz mniej

foto: Arch. Młodzieżowej Rady Gminy Kozy
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Sportowa Hrobacza Łąka
Początkiem czerwca trasa na Hrobaczą Łąkę przeżywała prawdziwe oblężenie – wszystko 
za sprawą uczestników sportowej rywalizacji – XIX Biegu Górskiego na Hrobaczą Łąkę i III 
Rajdu Nordic Walking. Co warte podkreślenia, obie trasy przebiegały przez Kamieniołom w 
Kozach. W biegu na dystansie 14,6 kilometra – w kategorii OPEN – triumfował Piotr Cza-
pla z Zabrza (czas 1:04:36,9), 2. miejsce zajął Grzegorz Szczechla z Ustronia (1:04:55,5), 
trzeci był kozianin, reprezentant Orła Kozy – Józef Koźmiński (1:05:22,5). Wśród pań naj-
lepsza była Agnieszka Tatarek-Konik (1:17:06,2), przed Anną Skalską (1:22:53,3) i Magdą 
Janowską (1:25:22,5). Najszybsi kozianie na trasie? Anna Rozmus-Orczyk i Rafał Jura.
Trasę Rajdu Nordic Walking – na dystansie 6,5 km – najszybciej w kategorii OPEN po-
konał Janusz Magiera (46:17,7), drugi był kozianin Daniel Rymarczyk (46:19,5), trze-
ci Piotr Ordzowiały (49:18,6). Wśród kobiet 1. miejsce wywalczyła Joanna Kołodziej 
(49:31,3), druga lokata przypadła Barbarze Cieślar (52:16,6), trzecia była Katarzyna 
Bonev (54:02,0). W tym przypadku także uhonorowano najszybszych kozian – Martę 
Dubiel i Daniela Rymarczyka.
Co warte podkreślenia, tegoroczna edycja to rekordowa frekwencja – łącznie w obu wyda-
rzeniach wystartowało 297 osób. Na trasie uczestnicy liczyć mogli m.in. na wsparcie grupy 
perkusyjnej „Walimy w Kocioł” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej, nie zabrakło także 
przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie. Na mecie każdy otrzymał pamiątkowy me-
dal, posiłek regeneracyjny, a najlepsi liczyć mogli m.in. na zestawy nagród i puchary. Więcej 
szczegółów znaleźć można w sieci, tymczasem prezentujemy migawki z całego wydarzenia.

(MS)
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foto: arch. CSW
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foto: Arch. UKS Kozy

Ligowe punkty

Ściganie wśród najlepszych
Kozianin Dominik Olszowy zanotował bardzo dobry wy-
stęp podczas zawodów „Extreme XL Lagares” w Portugalii 
w konkurencji Hard Enduro.
Zawodnicy, którzy zawitali do Portugalii z utęsknieniem wyczeki-
wali startu w ramach Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro. Już na 
miejscu okazało się jednak, że impreza musi zostać przeprowadzo-
na w zmienionym formacie. Zamiast prologu po mieście i finało-

wego wyścigu po potokach trzy-
dniowe zmagania odbyły się na 
zamkniętym torze endurocross. 
I choć nie zostały zaliczone do 
mistrzowskiego cyklu, to jednak 
żaden z uczestników ani myślał 
odpuszczać. Efekt? To stojące 
na wysokim poziomie zawody, 
w których istotną rolę odegrał 
przebijający się do światowej czo-
łówki w ekstremalnej rywalizacji 
Dominik Olszowy.
Premierowy start to obiecujący 
początek, ale ostatecznie kozianin 
dojechał do mety na 9. miejscu. 

W drugim biegu reprezentant Polski ponownie zaliczył świetne 
otwarcie, tym razem wytrzymał ciśnienie i napór rywali, finiszując 
na rewelacyjnej 3. pozycji. Ostatni wyścig to z kolei żmudne prze-
bijanie się przez stawkę po słabszej reakcji startowej i końcowe 6. 
miejsce. Takie też Dominikowi Olszowemu przypadło w udziale 
w klasyfikacji generalnej „Extreme XL Lagares”.            (RA)

Drużyny młodzieżowe UKS Kozy 
osiągają w znaczącej większości świet-
ne rezultaty w trakcie wiosennych 
zmagań piłkarskich.
Młodzicy starsi w futbolowe rozgrywki 
w czerwcu wkroczyli wyjątkowo efektow-
nie. Pogrom 12:0, jaki kozianie zafundo-
wali rówieśnikom Sokoła Hecznarowice, 
przybliżył wydatnie podopiecznych trene-
ra Piotra Szypuły do końcowego triumfu 
w IV lidze D1 Podokręgu Bielsko-Biała. 
Do wspomnianego okazałego zwycięstwa 
w największej mierze przyczynili się strze-

lający po 5 goli Sergiusz Honkisz i Dawid 
Mateja.
Samym końcem maja drużyna UKS 
Kozy z rocznika 2011 rozegrała w Pi-
sarzowicach trzeci turniej Ligi E2 Pod-
okręgu Bielsko-Biała. Wszystkie mecze 
kozianie rozstrzygnęli na swoją korzyść, 
aplikując przeciwnikom sporo goli. Ko-
lejno pokonali: LKS Czaniec 3:2, LKS 
Groń Bujaków 4:3 i LKS Pionier Pisa-
rzowice 5:0. Najskuteczniejsze strzały 
oddawał w tym turnieju Borys Jagosz, 
notujący łącznie 4 bramki.

Również młodzicy młodsi mieli sporo po-
wodów do zadowolenia. To w następstwie 
wygranej 3:1 nad ekipą z Pisarzowic w li-
gowym starciu, podczas której umiejętno-
ściami błysnął autor dwóch goli Szymon 
Grzeszek. – Chłopcy grali niezwykle kon-
sekwentnie i dojrzale, co pozwoliło poko-
nać pierwszą drużynę w tabeli. To bardzo 
dobra runda w wykonaniu drużyny z rocz-
nika 2009, poza dobrą grą zespół zaczął re-
gularnie punktować, co wzmacnia morale 
ekipy – czytamy na facebook’owym profilu 
UKS Kozy.        (M)
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Zakończone zostały rozgrywki teni-
sa stołowego w sezonie 2020/2021. 
Na finiszu wysokie miejsce w staw-
ce III-ligowej przypadło drużynie 
LKS Orzeł.
Jako ostateczne, wobec niemożności 
dokończenia sezonu z racji pande-
micznych ograniczeń, przyjęto wyniki 
z pierwszej rundy rozgrywek. W nich 
ekipa pingpongistów z Kóz poczyna-
ła sobie całkiem dobrze. Zgromadziła 
łącznie 12 „oczek” przy korzystnym 
bilansie 56:34 tzw. małych punktów. 
Dało to finalnie wysokie 4. miejsce 

w III-ligowej grupie 1.
Czołowe lokaty premiowane awansem 
zdobyli zawodnicy ULKTS I Pszczyna 
oraz MKS II Czechowice-Dziedzice. 
Kozian wyprzedził jeszcze w tabeli RKS 
Cukrownik Chybie. Za to w pokonanym 
polu pozostawione zostały zespoły z Cie-
szyna, Jastrzębia Zdroju, Żywca, Lesznej 
Górnej, Gilowic i kolejny z Pszczyny.
Drużynę Orła w sezonie 2020/2021 
reprezentowali: Krzysztof Mirek, Wi-
told Nowakowski, Kornel Kralczyński, 
Krzysztof Wójcik, Krystian Prochot 
i Zdzisław Dziendziel.       (R)

Seria meczów bez zwycięstwa piłkarzy 
LKS Orzeł Kozy w rozgrywkach biel-
skiej A-klasy dobiegła końca w efek-
townym stylu.
W świąteczny czwartek 3 czerwca kozianie 
udali się do Międzybrodzia Bialskiego na 
arcyważne w kontekście utrzymania starcie 
z miejscowym Żarem. Goście rywalizację 
zdominowali. Po strzale Kacpra Polakow-
skiego w 39. minucie objęli prowadzenie, 
które po przerwie zamienili w bezdysku-
syjny sukces. Jakub Kunicki wynik pod-
wyższył w 65. minucie, zwycięskie dzieło 
zwieńczył Michał Komędera – w 75. i 90. 
minucie meldujący się na liście strzelców.
Wspomniana wygrana 4:0 nad Żarem była 
premierowym tegorocznym zwycięstwem 
dla podopiecznych Marcina Stefanowicza. 
Nie sposób jednak pominąć wartościo-
wych „oczek” wywalczonych w maju na 
wyjazdach. Grając przeciwko piłkarzom 
KS Bystra kozianie zremisowali 3:3, to 
dzięki dwóm trafieniom Michała Komęde-

ry i jednym Przemysława Zontka. Tydzień 
później Orzeł osiągnął rezultat 2:2 w Ligo-
cie. Obie bramki dla przyjezdnych strzelił 
Jakub Kunicki.
Przywołanymi zdobyczami kozianie 
w pełni zrehabilitowali się za nieco pecho-
we porażki 1:3 z Sokołem Buczkowice 
i 2:3 z Zaporą Wapienica. W tym ostatnim 
z meczów Orzeł prowadził 2:0, by stracić 
gola na wagę przegranej dopiero w 94. mi-
nucie spotkania.       (M)

W Mistrzostwach Polski PUTS 
w Zalesiu zaprezentowali się w maju 
zawodnicy Stowarzyszenia Sportów 
Siłowych Benchpress Kozy. I tym ra-
zem stanęli na wysokości zadania.
Po złoty medal w kategorii wagowej do 
100 kg oraz srebro w grupie open masters 
w wyciskaniu sztangi leżąc sięgnął Grzegorz 
Drewniany. Za sukces uznać należy rów-
nież podniesione 255 kg w martwym ciągu, 
w której to konkurencji kozianin nie miał so-
bie równych. W martwym ciągu z wynikiem 
265 kg na najwyższym stopniu podium sta-
nął także tradycyjnie Wiesław Wróbel. Naj-
bardziej doświadczony z reprezentantów 

Stowarzyszenia Benchpress zajął jednocze-
śnie 2. lokatę w kategorii open. Ponownie 
w obecnym sezonie świetną formę potwier-
dziła Magdalena Szpila. W kat. do 52 kg jej 
rezultat to 127,5 kg, co też dało złoto prócz 
grupy wagowej również w klasyfikacji open 
teenagers. W kat. wagowej 140+ bezkonku-
rencyjny był Mariusz Wyrozębski. W mar-
twym ciągu osiągnął 250 kg, pozostawiając 
wszystkich konkurentów za sobą. Udany 
debiut zaliczyła Helena Wyrozębska. Startu-
jąc w najmłodszej grupie T13-15 podniosła 
40 kg, dzięki czemu sięgnęła po 2. miejsce.
Wyprawa do Zalesia była z punktu widzenia 
koziańskiej ekipy udana również z innego 

względu. Wiesław Wróbel otrzymał upra-
wienia sędziowskiej 1 klasy państwowej fe-
deracji WUAP-GPC.                       (RED)

Blisko podium

foto: Arch. CSW Kozy

Piłkarskie przełamanie

GLKS Sokół Buczkowice – LKS Orzeł Kozy 3:1 (2:0)

Gol: Michał Glos

LKS Orzeł Kozy – LKS Zapora Wapienica 2:3 (2:1)

Gole: Łukasz Duźniak, Kacper Polakowski

KS Bystra – LKS Orzeł Kozy 3:3 (0:0)

Gole: Michał Komędera – 2, Przemysław Zontek

LKS Ligota – LKS Orzeł Kozy 2:2 (2:2)

Gole: Jakub Kunicki – 2

LKS Żar Międzybrodzie Bialskie – LKS Orzeł Kozy 

0:4 (0:1)

Gole: Michał Komędera – 2, Jakub Kunicki, Kacper 

Polakowski

Kadra Orła: Marcin Kozielski, Dominik Orszulik 

– Oskar Stryczek, Łukasz Pielesz, Przemysław 

Zontek, Jakub Mrozek, Przemysław Pielesz, Roman 

Cholewa, Daniel Mańkowski, Konrad Janosz, Michał 

Glos, Łukasz Duźniak, Szymon Polakowski, Kacper 

Polakowski, Jarosław Pagieła, Jakub Kunicki, Michał 

Komędera, Jakub Matlak, Maksymilian Naglik

foto: LKS Orzeł Kozy

Znowu mistrzowie

foto: Arch. Stowarzysenia Benchpress Kozy
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W maju minęła 110. rocznica urodzin 
patrona Izby Historycznej, koziańskiego 
kronikarza, badacza lokalnej historii Adolfa 
Zubera. Jego praca wokół poznania dzie-
jów naszej miejscowości, wykonana w la-
tach 60. XX wieku imponuje i inspiruje do 
dziś. Przypomnijmy po raz kolejną ważną 
postać.
Adolf Zuber przyszedł na świat 12 maja 
1911 roku w ubogiej rodzinie robotnika 
Mikołaja Zubera i Salomei z domu Wró-
bel. Adolf był najpilniejszym dzieckiem 
z pięciorga rodzeństwa. Ukończył Szkołę 
Powszechną w Kozach oraz  Szkołę Han-
dlową w Białej. Ok. 1930 roku rozpoczął 
pracę jako księgowy w majątku Barona 
Mariana Czecza. Udzielał się społecznie 
w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży 
„Orły” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kozach. Po II wojnie światowej praco-
wał jako księgowy w Kółku Rolniczym 
oraz Szkole Rolniczej działającej krótko 
w Pałacu Czeczów. Po przejściu na rentę 
zainteresował się historią Kóz. Opracował 
szczegółowy plan badawczy określający za-
gadnienia, którymi chciał się zająć w swo-
ich poszukiwaniach. Plan ten rozpoczął 
słowami: „Poznać dobrze swoją miejsco-
wość!”
Początkowo prowadził badania na terenie 
Kóz. Korzystał z ksiąg parafialnych udo-
stępnionych mu przez ówczesnego pro-
boszcza ks. Józefa Sanaka, kroniki szkoły, 
literatury i rozmów z mieszkańcami. Jego 

plan zakładał stworzenie dokumentacji 
fotograficznej obiektów historycznych 
i zabytkowych znajdujących się na terenie 
wsi tzw. fototeki. Materiał fotograficzny 
i tekstowy opracowany przez Adolfa Zube-
ra to 298 fototek poruszających m.in. takie 
zagadnienia jak: kościół, cmentarz, kaplicz-
ki, dwór, budownictwo drewniane i mu-
rowane, karczmy, komunikacja, budynki 
użyteczności publicznej, przemysł, rzemio-

sło, handel, zwyczaje i inne. Każdą fototekę 
Adolf Zuber wykonał w trzech egzempla-
rzach. Zdjęcia wykonywał samodzielnie 
(sam fotografował, klisze wywoływał oraz 
robił odbitki) przy użyciu mieszkowego 
aparatu fotograficznego Meopta Flexaret. 
Oprócz pracy na miejscu w Kozach, Adolf 
Zuber prowadził także poszukiwania 
w bibliotekach, archiwach i muzeach. Dzię-
ki znajomości z rodziną Czeczów, uzyskał 
sporo informacji, materiałów i fotografii 
dotyczących dworu. Swoją poszukiwawczą 
pasją zaraził także ludzi młodych. W II poł. 
lat 60. zawiązało się w Kozach tzw. koło 
historyków. Skupiało młodzież uczącą się 
w liceach i technikach, która w wolnym 
czasie prowadziła poszukiwania na tere-
nie Kóz obiektów, przedmiotów o warto-
ści historycznej. Pozyskany zbiór mebli, 
obrazów, rzeźb, narzędzi, strojów, doku-
mentów czy fotografii dał początek Izbie 
Pamiątek zlokalizowanej na piętrze Domu 
Kultury.
Adolf Zuber zmarł przedwcześnie 15 lu-
tego 1971 roku. Mimo stosunkowo krót-
kiego życia, jego dokonania są dziś niedo-
ścignione. Z jego spuścizny korzystamy 
do dziś, a kontynuacją zapoczątkowanego 
przez niego ruchu regionalnego jest Izba 
Historyczna im. Adolfa Zubera działająca 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ko-
zach w Pałacu Czeczów oraz Towarzystwo 
Miłośników Historii i Zabytków Kóz.

(Bartłomiej Jurzak)

Adolf Zuber

Adolf Zuber (1911-1971)

Izba Historyczna im. Adolfa Zubera mieści się obecnie w Pałacu Czeczów. 
Wśród wielu eksponatów dostrzec możemy m.in. obrazy, 
archiwalne fotografie czy plakaty.
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– Podczas kąpieli wymacałam guzek w pra-
wej piersi. Następnie wszystko potoczyło 
się szybko – wizyta u lekarza pierwszego 
kontaktu, następnie chorób piesi, badania 
USG, mammografia, a wreszcie biopsja 
i diagnoza: 
RAK PIERSI – 
wspomina ko-
zianka Sylwia 
Malarz, która 
ledwie dwa 
miesiące przed 
u z y s k a n i e m 
szokującej informacji o stanie swojego 
zdrowia skończyła 40 lat. Przyznaje, że jej 
życie toczyło się do tego momentu inten-
sywnym rytmem. Miała plany, marzenia... 
I nagle wszystko diametralnie się zmieniło. 
– Zrozumiałam, że nie jestem jednak nie-
zniszczalna – stwierdza pani Sylwia.
W następstwie choroby przeszła chemio-
terapię, usunięcie węzłów chłonnych, ma-
stektomię i usunięcie narządów kobiecych. 
Nadal poddaje się leczeniu hormonalne-
mu. Wskazuje przy tym, że uporanie się 
z problemami zdrowotnymi jest możliwe. 
Współcześnie 
dostępne są 
coraz to lepsze 
metody lecze-
nia, a operacje 
piersi przepro-
wadza się także 
bez ich straty. 
– Jestem przy-
kładem na to, że rak paradoksalnie okazał 
się dla mnie nauczycielem szczęścia, wcale 
nie oznaczając przy tym wyroku – mówi ze 
spokojem i podkreśla rolę psychiki. – Klu-
czem do walki z chorobą jest prowokowa-
nie sytuacji, w których odczuwamy szczę-
ście. Zaczęłam więc odkrywać w sobie 
różne talenty 
i pasje. W gło-
wie rodziły się 
coraz to nowsze 
pomysły. Dzię-
ki chorobie ce-
lebruję każdy 
dzień, zaczyna-
jąc od wdzięczności, że mogę się obudzić, 
otworzyć oczy, poruszać rękami, nogami 
i być gotową na dzień pełen nowych wy-
zwań i pomocy dla drugiego człowieka – 

dodaje mieszkanka Kóz.
Z perspektywy czasu apeluje dziś do 
wszystkich kobiet o bardzo poważne po-
dejście do kwestii własnego zdrowia, bo 

odpowiednio szybkie wy-
krycie problemu przekła-
da się na mniej agresyw-
ną terapię. – Popatrzcie 
przez pryzmat waszej ro-
dziny i najbliższych. Każ-
dy wasz ból i cierpienie 

odbija się na nich. Nie narażajcie ich na 
takie traumatyczne przeżycia. Zadbajcie 
o siebie, pokochajcie swoje ciało. Zdro-
wy tryb życia w połączeniu z profilaktyką 
naprawdę dają większe rokowania w wal-
ce nie tylko z rakiem piersi, ale i z każdą 
nawet śmiertelną chorobą – zauważa 

Sylwia Malarz.
Dodaje, że przekaz, z któ-
rym sama wychodzi choć-
by poprzez angażowanie 
się w rozmaite akcje spo-
łeczne, jak np. zainicjowa-
na w 2019 roku kampania 
„#PomacajSie”, ma sen-

sowne założenia. – Nie kieruję tych słów po 
to, żeby przestraszyć, ale dlatego, że życie 
stawia nas w różnych sytuacjach. A z tego 
życia trzeba próbować jak z cytryny wyci-

snąć to, co najlepsze. Nie ma co się załamy-
wać, ryczeć po kątach. To nie jest działanie 
konstruktywne. Trzeba pomyśleć i działać. 
Oczywiście każdy ma chwile słabości i ja 

też je miałam. Uczmy się 
walczyć o szczęście, za-
nim poczujemy, że mo-
żemy je bezpowrotnie 
stracić. Pamiętaj – zba-
daj się, pomacaj się przy-
najmniej raz w miesiącu 
– wzywa kozianka.
Cel? – Kocham ludzi 
i uwielbiam ich inspi-
rować. Moim marze-
niem jest stworzyć gru-
pę samopomocy dla 
osób, które borykają 
się z różnymi proble-
mami zdrowotnymi. 
Wykorzystując własne 
przeżycia chcę uświada-
miać poprzez wykłady 
i rozmowy, że to właśnie 
profilaktyka jest najważ-
niejsza – podsumowuje 
z wyczuwalnym opty-
mizmem pani Sylwia, 

która silne i bezsprzecznie ważne oparcie 
znalazła w swoich najbliższych – rodzinie 
i przyjaciołach. 

(MN)

Profilaktyka jest najważniejsza
Tytułowe stwierdzenie, choć ma charakter jednoznaczny i nie pozostawiający żadnych wątpliwości, nie 
jest zarazem żadnym wyświechtanym i górnolotnym przesłaniem. To pokłosie życiowego doświadcze-
nia, trudnej sytuacji, z którą przyszło zmierzyć się kobiecie po wykryciu raka piersi.

Kampania #PomacajSie – dlaczego 
powstała?
• Żeby kobiety zaczęły się regularnie 

badać
• Żeby nie bały się badać
• Żeby oswoić temat „raka”
• Żeby pokazać, że mitem jest powie-

dzenie ,,rak to wyrok”
• Żeby kobiety w ciąży poddawały się 

badaniom
• Żeby obalić kolejny mit, że karmienie 

piersią chroni przed rakiem piersi
• Żeby dać siłę i nadzieję wszystkim 

chorującym
• Żeby pokazać, że mastektomia nie 

oznacza końca kobiecości
• Żeby zwrócić uwagę na kwestię re-

konstrukcji piersi
• Żeby zrobić przyjemność wszystkim 

Bohaterkom

Jestem przykładem na to, że rak 
paradoksalnie okazał się dla 

mnie nauczycielem szczęścia, 
wcale nie oznaczając przy tym 

wyroku

Kluczem do walki z chorobą jest 
prowokowanie sytuacji, w któ-

rych odczuwamy szczęście

Zrozumiałam, że nie jestem 
jednak niezniszczalna 

foto: arch. Sylwia Malarz
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To kolejna już odsłona 
tytułowego konkursu 
związanego ze 

wspomnieniami 
z naszą miejscowością. 

Anegdoty nadsyłane przez 
naszych mieszkańców oceniają 

organizatorzy – Dom Kultury w Kozach, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach oraz Uniwer-

sytet Trzeciego Wieku, wybierając zwycięskie w danym 
miesiącu. Tym razem prezentujemy nadesłane przez 
Piotra Mleczko i dwie Marioli Kajstury. Miłej lektury!

PIOTR MLECZKO:
Łobiod

Zdarzenie, które pragnę opisać miało miejsce 
w czasach, gdy w Kozach koni było znacznie więcej 
niż obecnie traktorów. Chodzi o konie pociągowe, 
nie wierzchowe. Choć Kółko Rolnicze pod zarządem 
pana Stefana Połącarza prowadziło już działalność, 
to właściciele koni wygrywali konkurencję zwłaszcza 
na małych, przydomowych działkach uprawiając je za 
pomocą narzędzi konnych. 
Biedronki czy innego hipermarketu jeszcze wtedy nie 

było, więc gospodynie domowe za punkt honoru oraz 
z potrzeby czysto ekonomicznej uprawiały przydomo-
we ogródki. Gospodarz, czyli furman, oprócz zapłaty 
za wykonaną usługę otrzymywał posiłek, a jego koń 
obrok o ile działka którą uprawiali był większa niż 
przysłowiowy rzut beretem. 
Pewien wywołany furman uprawiał tego dnia dosyć 
znaczną połać ziemi i w trakcie pracy został zawołany 
przez gospodynię na posiłek. Ta pragnąc zaimpo-
nować przygotowała dla niego dwudaniowy obiad. 
Furman zasiadłszy za stołem ujrzał pod nosem zupę. 
Łypnął na gospodynię wzrokiem bazyliszka, zamaszy-
ście odsunął talerz z zupą od siebie i zagrzmiał
- Jo nie kce zupy, jo kce łobiod. 
No i został do końca życia z przydomkiem ŁOBIOD.

MARIOLA KAJSTURA:
W każdej miejscowości były i są osoby, które nadają 
miejscu kolorytu i pewnego rodzaju oryginalności. 
W Kozach jedną z nich był „Jaciu-Paraciu” i ja też 
mam anegdotę o nim. Jaciu swego czasu ponoć 
pracował w Kamieniołomie i pewnego razu jeden 
z „ciekawskich” mieszkańców zagadnął:
- Jaciu, a wiela ty na tej kamiyniorce zarobisz?

Na co Jaciu w sobie właściwy sposób odpowiedział:
- Nady tela co wszyscy.
Rozmówca nieusatysfakcjonowany taką odpowiedzią, 
drążył dalej:
- No, ale to wiela inni majom?
Jaciu wzruszył ramionami i odparł:
- A czy ci kto powiy?
Inna sprawa to nazwa naszej miejscowości. My jeste-
śmy z nią oswojeni od urodzenia, więc nie robi na nas 
wrażenia, ani nie dziwi. Różne są zatem komentarze 
kozian, na reakcję innych ludzi, pytających o miejsce 
naszego urodzenia lub zamieszkania. 
I tak jeden z mieszkańców, zagadnięty dość dawno 
temu skąd pochodzi, odpowiedział zgodnie z prawdą, 
że ze wsi Kozy. Więc rozmówca pyta, gdzie to jest, 
jakie większe miasto leży w pobliżu. 
Na co kozianin odpowiada:
- Z Kozami graniczy Bielsko-Biała.
Pytający trochę zdziwiony, mówi z uśmiechem:
- To chyba Kozy graniczą z Bielskiem?
A dumny kozianin odpowiada:
- Nieee, to Bielsko graniczy z Kozami, kiedyś nawet 
chcieli Bielsko do Kóz przyłączyć, ale się kozianie nie 
zgodzili!!!!

Poziomo:
3/ potok płynący w centrum Kóz
6/ kwitnie tylko raz w życiu
7/ ks. Władysław, prałat, objął probostwo po księdzu J.Sanaku
8/ naramiennik
9/ dźwięk kończący rundę bokserską
13/ chustka w kratę noszona dawniej przez kozianki
14/ stracił żebro, zyskał żonę
16/ ciężar towaru wraz z opakowaniem
18/ jest nią zabytkowa Owczarnia w pobliżu Pałacu Czeczów
19/ masa zaprawy gipsowej
20/ dr Jan, były kierownik Ośrodka Zdrowia

Pionowo:
1/ opaska papierowa
2/ sucha gałąź jodły lub świerka /gwarowo/
3/ śp. Stanisław z Małych Kóz, zasłużony, wieloletni druh OSP Kozy
4/ pod kranem w kuchni
5/ oprzęd jedwabnika
10/ nabyte wiadomości przez lekturę książek
11/ Krzysztof, bohater książki Adama Hałata „Miłość aż po grób”
12/ rodzaj zapięcia rękawiczek, bluzek, pokrowców
15/ w oponie
17/ pojemnik na odpadki

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

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 utworzą rozwiązanie
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Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem wiadomości@kozy.pl lub złożyć 
osobiście w bibliotece lub Urzędzie Gminy (sekretariat) do 30 czerwca br. podając 
swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma 
nagrodę książkową.
Wysyłając rozwiązanie krzyżówki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy, tel. + 48 33 817-41-09, e-mail: dyrektor@gbpkozy.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Małgorzata Wróbel, nr telefonu: + 48 33 817-42-91, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania Państwa danych osobowych jest dostępna w siedzibie administratora i na stronie www.gbpkozy.pl

 (Stanisław Laszczak)
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Tytułowe określenie to rzecz jasna znana 
już formuła Letniego Kina Plenerowego. Po 
długim oczekiwaniu na możliwość organi-
zacji tego typu wydarzeń, w parku dworskim 
pojawiło się spore grono najmłodszych. 
Co warte podkreślenia, na seans obowią-
zywały własnoręcznie wykonane bilety 
wstępu. Prace przygotowane przez dziecia-
ki wzięły udział w konkursie plastycznym, 

a jurorami byli facebookowicze, którzy 
poprzez „polubienia” wybierali najbardziej 
kreatywne i pomysłowe prace, co dodatko-
wo zainteresowało najmłodszych. 
Nim na ekranie pojawiła się oczekiwana 
bajka, organizatorzy przygotowali dla wi-
dzów niespodziankę. Seans poprzedzony 
został warsztatami teatralnymi młodego 
widza, prowadzonymi przez aktorów – 

Grzegorza Żyłę i Błażeja Olmę. Było więc 
sporo ciekawostek i zagadnień związanych 
z kinem i bajkami. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się 
również bajkowe postaci obecne w koziań-
skim parku. Zdjęcia z Bolkiem, Lolkiem 
i Reksiem były dodatkową atrakcją. 

(DK/RED)

Tytułowe określenia to nazwa projektu 
związanego z zabudową sceny dedykowa-
nej m.in. wydarzeniom kulturalnym i roz-
rywkowym odbywającym się w przestrzeni 
parku dworskiego. 
Gmina Kozy podpisała z zarządem Sto-
warzyszenia Kojzki Kolektyw Artystyczny 
umowę na udzielenie pożyczki na rozpo-
częcie projektu. Docelowo na okres wa-
kacyjny na tarasie po północnej stronie 
Pałacu Czeczów, montowana będzie więc 
scena ułatwiająca organizację wspomnia-
nych już m.in. wydarzeń kulturalnych, co 
zapewne pozwoli wzbogacić „ofertę” na 
spędzanie czasu wolnego w okresie waka-
cyjnym na świeżym powietrzu. 

Forma pożyczki pozwoli na rozpoczęcie 
prac, pieniądze powrócą natomiast do bu-
dżetu gminy, gdyż po realizacji zadania ca-
łość sfinansowana zostanie przez Lokalną 
Grupę Działania Ziemia Bielska. – Wspo-
magamy w ten sposób stowarzyszenia, 
które by rozpocząć projekt muszą posiadać 
wpierw swoje zasoby finansowe. Tak skon-
struowane są przepisy, toteż jako gmina 
wprowadziliśmy pożyczki ułatwiające re-
alizacje projektów, w których rozliczenie 
następuje po zakończeniu zadania – tłuma-
czy Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. 
Zapewne więc niebawem przyjdzie nam 
spotkać się przy okazji wydarzeń na Letniej 
Scenie u Czecza!                      (RED)

Bajkowa Noc

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza najmłodszych 
czytelników na spotkania z bajkami, lecz tym razem nie w biblio-
tece, a na koziańskich placach zabaw. Podgórska, Agrestowa, Tę-
czowa, Słoneczna… to tylko niektóre. W poszczególnych lokali-
zacjach, w wyznaczonych terminach i przy sprzyjającej pogodzie, 
odbywać będą się spotkania dla najmłodszych. Dla uczestników 
wydarzenia „Z bajką po Kozach” nie zabraknie niespodzianek, 
a szczegóły znaleźć można na plakatach oraz w Internecie.

(GBP)

W piątek 25 czerwca br. w godz. 19.00-22.00 w Izbie Historycznej 
im. Adolfa Zubera w Pałacu Czeczów odbędzie się kolejna, ósma już 
KOJZKA NOC MUZEÓW. To doskonała okazja, by w nietypo-
wej porze przyjrzeć się wyjątkowym eksponatom.
Po raz pierwszy zaprezentowane zostaną pamiątki po chor. Ignacym 
Piznalu, bohaterze ostatniego numeru „Zeszytów Społeczno-Histo-
rycznych Gminy Kozy”, w planach organizatorów jest również po-
kazanie niepublikowanych dotąd materiałów multimedialnych, co 
zapewne zwiększy zainteresowanie odbiorców. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że zwiedzanie możliwe będzie z zachowaniem podstawo-
wych zasad reżimu sanitarnego.               (GBP)

Kojzka Noc Muzeów Z bajką 
po Kozach

Letnia Scena u Czecza

foto: arch. UG

foto: arch. DK
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Normalnie, lecz inaczej
Ostatni rok udowodnił, że nic nie jest dane 
raz na zawsze i nakazał wszystkim dokonać 
zmian w wielu aspektach życia. Dziś żegna-
my się ze strategiami czasu epidemii oraz 
wydaje się, że wracamy do normalności, 
lecz nieco innej niż rok temu. 
Przyzwyczailiśmy się, że początek czerw-
ca to Dni Kóz. Jedynie tradycyjny bieg na 
Hrobaczą i Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych Złota Trąbka doczekały 
się realizacji, lecz ten tylko w formie online. 
Zdecydowano, że pozostałe atrakcje przy-
gotowane na czerwiec zostaną przeniesio-
ne na wrzesień.
Ruszyły już przygotowania do imprez inte-

grujących mieszkańców, które planowane 
są na 11 i 12 września br. Na przestrzeni 
tych dwóch dni zostaną przygotowane 
koncerty (w tym gwiazda: Maleo Reagge 
Rockers), prezentacje kulinarne, gmin po-
wiatu bielskiego, konkursy, uroczystości 
dożynkowe. 
Przygotowywane wspólnie z powiatem 
bielskim działania związane z tradycjami 
kulinarnymi naszego regionu promowane 
są już przez Narodowy Instytut Dziedzic-
twa w ramach Europejskich Dni Dziedzic-
twa. Jaka będzie ostatecznie forma tych 
imprez wskażą obowiązujące przepisy: czy 
będzie możliwa biesiada i zabawa taneczna, 

jaki będzie limit widzów oraz zasady bez-
pieczeństwa? 
Organizatorzy liczą na znaczne złagodze-
nie obostrzeń i możliwość realizacji atrak-
cyjnego programu, o którym zapewne 
informować będziemy na łamach naszej 
gazety.     (DK)

Tegoroczne lato będzie okazją dla naj-
młodszych do skorzystania m.in. z propo-
zycji zajęć artystycznych. O jakich mowa? 
Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Dom Kultury w Kozach zaprasza na Waka-
cyjne Warsztaty Wokalne dla dzieci w wieku 
szkolnym
termin: 12-16 lipca 2021 r.
godz.: 9:00-13:00
koszt: 150 zł od osoby
W programie:
• ćwiczenia emisyjne, oddechowe, dykcyjne
• zabawy z piosenką
• praca z mikrofonem
• praca z kamerą
• wspólne nagranie piosenki

Zapisy i wpłaty prowadzone są w biurze Domu 
Kultury w Kozach (tel. 33 8174232, ilość 
miejsc ograniczona).

Kojzki Kolektyw Artystyczny zaprasza dzie-
ci w wieku 7-13 do udziału w PÓŁKOLO-
NIACH ARTYSTYCZNYCH
I Turnus – 19.07-23.07.2021
II Turnus – 26.07-30.07.2021
III Turnus – 2.08-06.08.2021
Cena 450 zł za turnus obejmuje:
• opiekę profesjonalnej kadry pedagogiczno-

-artystycznej w godz. 8.00-16.00
• dwudaniowy obiad i deser w formie owocu
• zajęcia artystyczne: teatr, taniec, plastyka, 

muzyka, zajęcia integracyjne, naukowe, 
sportowe oraz survivalowe

• wycieczkę
• konkursy i wiele innych atrakcji!

Informacje i zapisy drogą mailową: kojzki@
gmail.com (ilość miejsc ograniczona).

Studio Choreografii i Teatru Tańca MOVE-
MENT zaprasza do udziału w SUMMER 
DANCE 2021 - BESKIDZKIE LATO Z TAŃ-
CEM, WAKACJE Z TAŃCEM:
 I termin: 16-20 sierpnia 2021
miejsce: Dom Kultury w Kozach
godziny: 10.00-13.30
koszt: 350 zł
 W programie:

• technika tańca
• modern dance/classical dance
• modern jazz
• balet
• moder gymnastic dance
• contemporary dance
• elementy akrobatyki
• warsztaty teatru tańca z elementami trenin-

gu twórczego myślenia
• modern gymnastic dance
• improwizacja ruchowa
• projekty twórcze uczestników

Termin zgłoszeń do 10 sierpnia 2021 r. Organiza-
tor zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora, 
rozwiązania warsztatów lub zwiększenia kosztów 
za warsztaty w przypadku małej ilości chętnych 
(15 osób grupa).
Zapisy przyjmowane są pod nr tel.: 507 226 
384 oraz drogą mailową: mediastudiomove-
ment@onet.pl (zapisy obowiązkowe, ilość 

miejsc ograniczona), więcej szczegółów: www.
studiomovement.pl.

Lato nie musi być nudne! Z Mathriders zawsze 
dużo się dzieje! Zapraszamy na 2-tygodniowe 
warsztaty z Puchaczem Piotrem w Domu Kul-
tury w Kozach:
Będziemy budować i programować roboty 
Lego, a także tworzyć piękne i niepowtarzalne 
prace kreatywne: ozdobimy swój własny ku-
bek, pomalujemy super ekotorbę, nauczymy 
się techniki ozdabiania decoupage, zbudujemy 
z siatki papierowe zwierzęta w 3D. Do tego na 
pamiątkę naszych zajęć rodzice otrzymają na 
skrzynkę mailową zdjęcia dzieci z warsztatów 
ze swoimi pracami.
Zapraszamy do udziału w naszych warsztatach, 
które zawsze odbywają się w przyjaznej i pełnej 
uśmiechu atmosferze.
I Termin: 19-23 lipca 2021, godz. 9.00-14.00
Puchacz odkrywa Lego /robotyka/
II Termin: 26-30 lipca 2021, godz. 9.00-14.00
Puchacz odkrywa farby /kreatywne/
Informacje organizacyjne:
Grupy 8-10 osób
Minimalna liczba uczestników: 4 osoby
Cena: 299 zł od osoby za jeden tydzień
Zapisy na zajęcia:
Tel. 502 745 704, bielsko.biala@mathriders.pl

Organizator: Centrum Nauczania Bielsko-Bia-
ła, www.kolorynauki.pl, www.mathriders.pl.

(DK)

foto: arch. 

Wakacyjne aktywności
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XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dę-
tych Złota Trąbka mimo wielu przeciwności 
wywołanych pandemią szczęśliwie został zreali-
zowany, lecz w jakże odmiennej formie. 
Organizatorzy przedstawili jurorom 18 nagrań 
wideo koncertów i 3 prezentacje musztry na-
desłanych przez zespoły zgłoszone do udziału. 
Obrady jury zostały zakończone spotkaniem 
z kapelmistrzami zespołów, oczywiście za po-
średnictwem łączy internetowych. Jury festiwa-
lowe ogłosiło swój werdykt online o godz. 19.00 
w sobotę 5 czerwca. Wszystkie koncerty zostały 
upublicznione na kanale festiwalowym w serwi-
sie YouTube (i nadal można je oglądać konfron-
tując werdykt jurorów z własnymi wrażeniami). 
Dla wszystkich było to nowe emocjonujące do-
świadczenie, które już dziś skłania do nowego 
spojrzenia na organizację tej imprezy. Z pew-
nością dla zespołów i muzyków brak bezpośred-
niego kontaktu z publicznością był ogromnym 
wyzwaniem, a brak doświadczenia profesjo-
nalnych muzyków studyjnych stanowił barierę 
nie do pokonania. Mimo tych przeszkód oraz 
braku możliwości realizacji systematycznych 
prób przed festiwalem, zespoły zaprezentowały 
ogromną pasję i chęć muzykowania. 
Na pochwałę zasługuję koziańska formacja, któ-
ra zmobilizowała się w szybkim tempie i pod de-
biutancką batutą Dawida Zbijowskiego, stając 
w szranki z doświadczonymi i niejednokrotnie 
profesjonalnymi artystami wywalczyła Brązowe 
Dyplomy. To dobry początek debiutującego 
kapelmistrza. Szczegółowe, festiwalowe wyniki 
dostępne są w sieci – www.festiwal.kozy.pl.

(DK)

ZŁOTA TRĄBKA jakże inaczej

Przygotowania do festiwali to m.in. czę-
ste próby i ćwiczenia muzyków. Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta wzięła udział 
w maju (22-23.05) w specjalnie zapla-
nowanych warsztatach.
I choć Dom Kultury w Kozach nie 
otrzymał dofinansowania ze środków 
Narodowego Centrum Kultury, pro-
gram warsztatowy udało zrealizować 
się w całości, a koziańscy muzycy pod 
okiem instruktorów szlifowali utwory 
do nagrania koncertu konkursowego na 
tegoroczny Festiwal ZŁOTA Trąbka. 

(RED)

foto: arch.  DK

Warsztaty orkiestrowe

foto: arch.  

Wszystkie występy jury oceniało wspólnie, 
odtwarzając kolejno przygotowane nagrania.

Wśród zespołów swoje umiejętności prezentowały także 
mażoretki - na zdjęciu kadr z nagrania zespołu BIG BANG Gostyń.



Na placu targowym przy ulicy Szkolnej funk-
cjonuje od maja Punkt Szczepień Powszech-
nych Drive-Thru. – Wystąpiliśmy z prośbą do 
wojewody o możliwość przygotowania do-
datkowego punktu szczepień mając na uwa-
dze dobro naszych mieszkańców – tłumaczy 
Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. Istotnie do 
14 czerwca br. zaszczepionych zostało w tym 
punkcie ponad 2000 osób!
– Punkt w Kozach funkcjonuje bardzo spraw-
nie, a pacjenci są nam przychylni. Większość 
przyjeżdża przed czasem, ma ze sobą wydru-
kowane i wypełnione ankiety, co pozwala 
sprawnie przeprowadzać szczepienia – tłuma-
czy Małgorzata Piczak, koordynator punktu 
z ramienia Bielskiego Pogotowia Ratunkowe-
go. Wszystkie wytyczne dla osób, które dopie-
ro będą się szczepić, prezentujemy w niebie-
skiej ramce obok. 
PSP w Kozach to dwustanowiskowy, dedyko-
wany namiot wraz z wyznaczonym miejscem 
na oczekiwanie, jak i 15-minutowy postój po 
szczepieniu. Zaszczepionych do tej pory (stan 
na 14.06) zostało ponad 2000 osób preparata-
mi firm Pfizer i Johnson & Johnson. Co warte 
podkreślenia, żadna dawka nie została zmar-
nowana. – Przypadki, gdy ktoś nie przyjeżdża 
są bardzo sporadyczne. Ale jeśli zdarzają się, 
staramy się reagować szybko, zapraszając do 
szczepienia osoby z następnego dnia. Dzięki 
temu wykorzystane zostały do tej pory wszyst-
kie dawki – podkreśla Małgorzata Piczak. 
Charakterystyczny namiot zaprezentowali-
śmy na naszej okładce, wszystkie szczegóły 
związane z harmonogramami szczepień w Ko-
zach uzyskać można m.in. za pośrednictwem 
ogólnopolskiej infolinii – 989. – Szczepimy się 
po to, by podnieść odporność całej populacji, 
a tym samym uporać się z pandemią i wrócić 
do codziennego funkcjonowania znanego 
nam sprzed COVID-u – kończy koordynator-
ka PSP.           (MS)

ZASADY SZCZEPIENIA w PSP:
Pamiętaj, że w punktach drive thru obowiązują specjalne zasady szczepień. 
Chodzi m.in. o:
•	 konieczność wydrukowania i wypełnienia kwestionariusza przed udaniem się 

do punktu szczepień,
•	 wykonanie szczepienia w pojeździe,
•	 minimum 15-minutowy czas oczekiwania po szczepieniu dla kierowców.

Jak przygotować się na szczepienie w punkcie drive thru: 
1. Zapisz się na szczepienie w punkcie drive thru przez jeden z poniższych kana-

łów: 
•	 kontakt telefoniczny z punktem drive thru – na stronie gov.pl/szczepimysie opu-

blikowana jest zakładka z dostępnymi punktami drive thru i numerami telefonu 
do zapisów

•	 rejestracja w punkcie drive thru – punkty mogą wyodrębnić miejsca parkingo-
we dla pacjentów zapisujących się na szczepienie bezpośrednio na miejscu

•	 bezpłatna infolinia pod numerem 989 
•	 Internetowe Konto Pacjenta 

2. Przed przyjazdem do punktu szczepień wydrukuj i wypełnij kwestionariusz 
wstępnego wywiadu przesiewowego dla osoby dorosłej przeciw COVID-19. 
Formularz można pobrać ze strony www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-
-szczepien-drive-thru--jak-to-dziala, ze strony www.kozy.pl lub odbierając go 
w Urzędzie Gminy Kozy.

3. Przyjedź do punktu szczepień ok. 10 minut przed wyznaczoną godziną szcze-
pienia. Nie ma potrzeby, żebyś był na miejscu wcześniej.

4. Ustaw się w kolejce samochodów czekających przed stanowiskami szczepień. 
Czekaj na polecenia osób kierujących ruchem.

5. Po otrzymaniu pozwolenia zaparkuj swój pojazd na stanowisku szczepień przy 
osobie kwalifikującej i wykonującej szczepienie.

6. Wszystkie szczepione osoby w pojeździe powinny przekazać osobie dokonu-
jącej kwalifikacji swoje wypełnione kwestionariusze wywiadu przed szczepie-
niem.

7. Osoba kwalifikująca może zadać każdemu pasażerowi zapisanemu na szczepie-
nia kilka pytań odnośnie stanu zdrowia, zmierzyć ciśnienie i temperaturę.

8. Po zakwalifikowaniu do szczepienia zostaniesz zaszczepiony w swoim pojeździe.
9. Po szczepieniu powoli i ostrożnie zaparkuj na wskazanym miejscu na parkingu 

poszczepiennym.
10. Zaszczepieni kierowcy pojazdów powinni odczekać minimum 20 minut po 

szczepieniu przed opuszczeniem punktu szczepień. Rekomendowany czas 
czekania dla pasażerów wynosi minimum 15 minut.

Szczepienia trwają


