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Tytułowe określenia to przykuwające uwagę nazwy profilaktycznej 
akcji skierowanej do naszych mieszkańców. Wskazują na istotę ba-
dań i obserwacji własnego ciała w kontekście ciężkich schorzeń – 
w tym m.in. raka piersi i prostaty. Ambasadorami są nasi mieszkańcy 
– Sylwia Malarz i Robert Góra. Do akcji dołączyła Piekarnia Pisko-
rek – w punkcie przy ulicy Dworcowej zakupić możemy charaktery-
styczne pączki, a cały zysk przekazywany jest na działania Fundacji 
Kochasz Dopilnuj zajmującej się poruszaną problematyką. – Ludzie 
reagują pozytywnie, a przekaz jest bardzo klarowny – podkreślają 
zgodnie panie z piekarni. O akcji informują również plakaty. Potrwa 
ona do 12 września br.                 (RED)

#Pomacaj się i #badajjajka

Szczepienia trwają

foto: arch.

Niezmiennie na placu targowym w Kozach funkcjonuje Punkt 
Szczepień Powszechnych Drive-Thru, otwarty w maju br. Za-
równo kozianie, jak i mieszkańcy innych miejscowości w wygod-
ny i szybki sposób przystąpić mogą do szczepienia w specjalnie 
zorganizowanej strefie na placu targowym przy ulicy Szkolnej. 
Do tej pory zaszczepionych w punkcie zostało 5495 osób (stan 
na 12.07). Jeśli jeszcze Państwo się nie szczepili, wszystkie szcze-
góły związane z możliwością umówienia się w punkcie w Kozach 
uzyskać można m.in. za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii 
– 989. 

(RED)

foto: arch. UG

foto: MS

foto: MS

Tegoroczna wiosenna aura nie była sprzyjająca do prowadzenia prac 
drogowych, związanych w szczególności z nawierzchniami asfalto-
wymi. – Zazwyczaj roboty związane z uzupełnieniami rozpoczyna-
my wcześniej, ale maj był wyjątkowo zimny i deszczowy, toteż prace 
ruszyły nieco później – tłumaczy Jacek Skoczylas z Referatu Obsługi 
Techniczno-Gospodarczej. Drogowcy do tej pory remontowali m.in. 
odcinki dróg Wiosennej, Majowej, Zagrodowej czy Żytniej, naprawy 
cząstkowe objęły m.in. ulicę Przemysłową. W tegorocznym budżecie 
na naprawy nawierzchni bitumicznych dróg w Kozach przewidziano 
kwotę 287 tysięcy złotych.                  (RED)

Drogi do remontu

foto: MS

Samorząd Województwa Śląskiego rokrocznie organizuje kon-
kurs „Piękna wieś województwa śląskiego”. W ubiegłym roku 
pandemiczna rzeczywistość sprawiła, że nagrodzenie laureatów 
nie było możliwe, jury odwiedzało więc wyróżnione gminy 
w bieżącym roku. Po raz kolejny swój sukces może świętować 
nasza miejscowość – tym razem okazały puchar odebrał wójt 
Jacek Kaliński. W głównej kategorii – najpiękniejsza wieś woje-
wództwa śląskiego – nasza gmina zajęła 2. miejsce, otrzymując 
również nagrodę finansową – 20 tysięcy złotych. 

(RED)

Piękna wieś
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W ostatni weekend czerwca odbył się Sportowy Dzień 
Dziecka organizowany przez Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowe w Kozach i Stowarzyszenie Kozianki. 
Podczas pikniku na dzieci czekały nie lada atrakcje – m.in. 
uwielbiane przez najmłodszych dmuchańce, malowanie 
buziek, bańki mydlane czy stoisko z watą cukrową. Nie za-
brakło także animacji, gier i zabaw sportowych. Można było 
częstować się ciastami, kawą, herbatą, pysznymi kiełbaskami 
i oscypkami z grilla. Podczas pikniku prowadzona była zbiór-
ka na terapię genową dla Kajtusia Maciejowskiego, który 
cierpi na ciężką chorobę Canavana. Co warte podkreślenia, 
wolontariuszom udało się zebrać ponad 10 tysięcy złotych! 
Znów więc kozianie pokazali, że na apele związane ze wspar-
ciem potrzebujących odpowiadają chętnie. Pozostaje nam 
więc wierzyć, że wsparcie istotnie pozwoli chłopczykowi wal-
czyć z chorobą.            (RED)

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
i Promocji Gminy Kozy zwróciło się 
przed kilkoma tygodniami z wnio-
skiem o zmianę nazwy ronda „Cen-
trum” w Kozach na rondo imienia „kpt. 
Krzysztofa Grabowskiego”, wskazując 
na wyjątkowy życiorys kapitana związa-
nego z naszą miejscowością. 
W piśmie zwrócono m.in. uwagę na 
fakt patriotyzmu i bohaterskiej postawy 
podczas wojny żeglarza, przekonując, 

że jego podejście i losy życiowe zasłu-
gują na upamiętnienie. – Patriotyczna 
postawa, odwaga i sukcesy Krzysztofa 
Grabowskiego są bezsporne. Nie budzi 
też wątpliwości fakt, że jego postać i ży-
cie zasługują na odpowiednie upamięt-
nienie właśnie w Kozach, z którymi był 
bezpośrednio związany. Jest to również 
szansa na uczciwą historyczną narra-
cję, w której nawet ci, którzy za życia 
przegrali z bezdusznym systemem po-

litycznym własnego kraju, ostatecznie 
znaleźli należyte uznanie w oczach ich 
rodzimej społeczności – przeczytać mo-
gliśmy we wniosku.
Po przeprowadzonych konsultacjach, 
15 czerwca br. Rada Gminy Kozy pod-
jęła uchwałę o zmianie nazwy ronda 
położonego w ramach skrzyżowania 
ulic: Beskidzkiej, Bielskiej, Krakowskiej 
i Kościelnej – na rondo im. kpt. Krzysz-
tofa Grabowskiego.    (UG)

Charytatywnie, na sportowo

Rondo Grabowskiego

foto: arch. UG

W dniu 24 czerwca zmarła Władysława 
Malarz. Od 2018 roku pełniła funkcję rad-
nej Rady Gminy Kozy oraz przewodni-
czącej Komisji Skarg, Petycji i Wniosków, 
a wcześniej przez blisko 20 lat była pracow-
nikiem Urzędu Gminy Kozy.
Żegnamy kobietę pogodną i otwartą, bo 
taką ją zapamiętamy. Cierpliwą i słuchają-
cą. W rozstrzyganiu spraw trudnych, dą-
żącą do dialogu i wypracowania kompro-
misu. Wielu z nas odczuwa przygnębienie 
i smutek z powodu śmierci Pani Władysła-
wy. Pracowała z nami z zaangażowaniem 
– wyczulona na krzywdę i niesprawiedli-

wość. Nieraz wyraźnie i dobitnie artyku-
łowała swoje stanowisko stając po stronie 
słabszych. 
Mieszkańcy Kóz, którzy wybrali Ją na swo-
ją reprezentantkę, mogą być dumni. Pani 
Władysława wnosiła spokój, rozwagę i roz-
tropność do naszej pracy, zawsze gotowa 
udzielić wsparcia. 
Dzisiaj, Droga Pani Władysławo, dziękują 
Tobie samorządowcy, koleżanki i koledzy 
radni, pracownicy urzędu gminy oraz jed-
nostek organizacyjnych i społecznych za 
Twoją służbę.

Spoczywaj w pokoju!

Zmarła Władysława Malarz

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal  
oraz wzięli udział w ostatniej ziemskiej drodze najukochańszej Żony i Mamy 
śp. Władysławy Malarz składamy szczere podziękowania. 
Dziękujemy za słowa współczucia, modlitwy, intencje mszalne.

Pogrążona w smutku Rodzina.
foto: MS
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Relacja z XXVIII sesji Rady Gminy Kozy
15 czerwca 2021 r., odbyła się XXVIII sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) NR XXVIII/217/21 w sprawie udzie-

lenia Wójtowi Gminy Kozy wotum 
zaufania, 

2) NR XXVIII/218/21 w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finansowe-
go wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu za 2020 rok,

3) NR XXVIII/219/21 w sprawie udzie-
lenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Kozy za rok 2020,

4) NR XXVIII/220/21 w sprawie usta-
lenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Kozy na rok szkolny 2021-
2022,

5) NR XXVIII/221/21 w sprawie przy-
jęcia programu opieki nad bezdom-
nymi zwierzętami na terenie Gminy 
Kozy w roku 2021,

6) NR XXVIII/222/21 w sprawie okre-
ślenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego i wzoru de-
klaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego osoby ubiegającej się 
o przyznanie dodatku mieszkaniowe-
go,

7) NR XXVIII/223/21 w sprawie zmia-
ny nazwy ronda położonego w Gmi-
nie Kozy,

8) NR XXVIII/224/21 w sprawie okre-
ślenia wymagań, jakie powinien speł-
niać projekt budżetu obywatelskiego 

Gminy Kozy,
9) NR XXVIII/225/21 w sprawie zmia-

ny Uchwały Nr XXI/188/20 Rady 
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-
2035,

10) NR XXVIII/217/21 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.

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)

To już półmetek spisu powszechnego! Nie 
czekaj i spisz się jak najszybciej, najlepiej 
przez Internet – www.spis.gov.pl.
Pamiętajmy, że udział w spisie jest obo-
wiązkowy, a odmowa udzielenia informa-
cji podlega karze grzywny. Podstawową 
formą spisu jest samospis internetowy, 

jeżeli Państwo nie dokonacie samospisu 
skontaktuje się z wami rachmistrz spisowy. 
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi 
rozpoczęli realizację wywiadów bezpo-
średnich w terenie. 
Można również spisać w punkcie spiso-
wym w Urzędzie Gminy Kozy w godzi-

nach pracy Urzędu i skorzystać z pomo-
cy pracownika Urzędu Gminy – członka 
Gminnego Biura Spisowego. W razie 
pytań można się kontaktować z Gmin-
nym Biurem Spisowym pod numerami 
telefonów: 33 829 86 72,  33 829 86 65 
lub 33 829 86 59.    (UG)

Gmina Kozy podpisała umowy z pla-
cówkami medycznymi działającymi na 
terenie naszej gminy, prowadzącymi pod-
stawową opiekę zdrowotną, na realizację 
„Gminnego programu polityki zdrowot-
nej w zakresie przeciwdziałania zakaże-
niom  meningokowym w Kozach”. Okres 
realizacji programu to lata 2021-2022. 
Poniżej informacje dotyczące realizacji 

szczepień przez poszczególne placówki:
Lekarz Twojej Rodziny, Kozy ul. 
Szkolna 1 – szczepienia realizowane 
będą we wtorki w godz. od 16.00 do 
18.00 po wcześniejszej rejestracji na  
numer telefonu  504 169 888.
Centrum Medyczne MED-KOZ & 
MEDIKO,  Kozy ul. Lipowa 2 – szcze-
pienia realizowane będą w dniach: ponie-

działek od 14.00 do 15.00, czwartek od 
16.00 do 17.00, piątek od 11.00 do 12.00 
po wcześniejszej rejestracji telefonicznej 
na numer telefonu  33 444-69-50.
Szczepienia przeciwko meningoko-
kom obejmują dzieci, będące miesz-
kańcami naszej gminy z rocznika 
2019, 2020. Zapraszamy do skorzy-
stania z bezpłatnych szczepień.    (UG)

Profilaktyka – meningokoki
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Po raz dwudziesty dzieci specjalnej troski ze 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii 
Św. Trójcy po uroczystej Mszy Świętej od-
prawionej w kościele pw. Szymona i Judy 
Tadeusza w Kozach wręczyły Ordery Serce 
Dziecka, wzięły równocześnie udział w spor-
towym współzawodnictwie w ramach Dnia 
Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych 
i chorych z terenu Podbeskidzia. 
W toku uroczystości zainaugurowano pro-
jekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej „Od zależności ku samodzielności”, 
w którym osoby niepełnosprawne ze sto-
warzyszenia uczestniczą już po raz czwarty. 

W tym roku projekt nosi nazwę „Moja siła” 
zwiększenie samodzielności osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie i  zaburzonych 
psychicznie poprzez  kompleksowe zajęcia 
terapeutyczne.
W ramach projektu dzieci ze stowarzy-
szenia przygotowały krótki występ pre-
zentując pieśni i tańce regionalne, a także 
inscenizację „Bóg się mamo nie pomylił, 
urodziłem się z miłości”, którą Ola Nykiel 
– zwyciężczyni nagrody publiczności 
z Opola – zakończyła  tytułową piosenką, 
wyciskając wśród zebranych niejedną łzę.
Bezpośrednio po występie uczestnicy prze-
szli na obiekty Centrum Sportowo-Wi-

dowiskowego, gdzie odbyły się turnieje, 
gry i rozgrywki sportowe. Następnie zwy-
cięzcom 6 konkurencji  wręczono medale, 
dyplomy, słodkie upominki – pozostałym 
uczestnikom nagrody pocieszenia. Zanim 
uczestnicy rozjechali się wójt gminy Kozy 
Jacek Kaliński, zaprosił wszystkich na trady-
cyjną, pyszną grochówkę.
Imprezę uświetnił Regionalny Zespół 
„Hajduki” z Pewli Ślemieńskiej, pre-
zentując śpiew, muzykę i tańce ludowe. 
– Wszystkim z całego serca dziękujemy 
– podkreślają krótko przedstawiciele Sto-
warzyszenia Pomocy Osobom „Serce dla 
Serca”.               (SDS/RED)

Serce dla Serca

foto: arch. CSW

Czerwiec dla mieszkańców podkar-
packiej wsi Nowa Biała okazał się bar-
dzo tragiczny. Ogromny pożar stra-
wił ponad 40 budynków – w tym 25 
mieszkalnych, ucierpiało aż 107 osób. 
Na tragedię odpowiedziało wiele osób, 
w tym nasi mieszkańcy i przedsię-
biorcy włączając się do spontanicznej 
zbiórki zorganizowanej w Centrum 
Sportowo-Widowiskowym.  
Zbierano przede wszystkim jedzenie 
z długim terminem przydatności do 
spożycia, środki higieniczne czy ma-
teriały budowlane. Wszystko po to, by 
pomóc wielu rodzinom, które w kilka 
godzin straciły dorobek całego życia. 
Całość dostarczona została na Podkar-
pacie, gdzie przekazana zostanie potrze-
bującym rodzinom. 
Zaangażowanie kozian i naszych lo-
kalnych przedsiębiorców pokazało, że 
serca mamy wielkie, a chęć niesienia 
pomocy innym jest dla nas naturalnym 

odruchem. Relację zdjęciową, a tym sa-
mym skalę pomocy zobaczyć można na 

stronie internetowej – www.csw.kozy.pl.
(RED)

Wielkie serca kozian

foto: arch. CSW
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Przedszkolaki się nie nudzą!

Chcąc umilić uczniom powrót 
do szkoły i odpowiednio uczcić 
Dzień Dziecka, 31 maja i 1 czerwca 
w Szkole Podstawowej nr 2 zorgani-
zowano dzień pełen atrakcji.
Części klas udało się zorganizować za-
jęcia i zabawy na świeżym powietrzu. 
Można było korzystać z placu zabaw, 

słuchać muzyki puszczanej przez gło-
śnik, malować kredą na boisku oraz 
wziąć udział w konkurencjach sporto-
wych, takich jak: skoki przez linę i ska-
kanki czy podbijanie piłki.
Pozostałe atrakcje – w związku z ob-
ostrzeniami epidemicznymi oraz po-
godą – odbywały się z wychowawcami 

w salach lekcyjnych. W ramach zabaw 
integracyjnych uczniowie wykonywali 
prace plastyczne na szarym papierze 
i malowali buźki na balonach. Nie obyło 
się też bez wzajemnych życzeń z okazji 
Dnia Dziecka, miłych słów skierowa-
nych do dawno niewidzianych kolegów 
i wspólnych gier.    (SP2)

To był jakże intensywny i pełen wrażeń miesiąc w Przedszkolu Publicznym w Kozach.
Czerwiec rozpoczął się jednym z najrado-
śniejszych momentów – Dniem Dziecka. 
Z okazji tak wspaniałego święta panie ku-
charki przygotowały dla przedszkolaków 
wspaniałe desery. Dzieci otrzymały rów-
nież balonowe zwierzątka i czekoladki, 
uczestniczyły w zabawach, a największą 
atrakcją dla starszych podopiecznych pla-
cówki była możliwość przejażdżki na ko-
niu. – To był dzień, który zapamiętany zo-
stanie jako radosny i pełen miłych wrażeń 
– zgodnie mówili sami uczestnicy.
Także w czerwcu w przedszkolu świętowa-
no Dzień Rodziny. Przygotowania do tej 
uroczystości trwały kilka tygodni, a dzieci 
z niecierpliwością czekały aż nadejdzie 
upragniony dzień, kiedy swoim kochanym 

rodzicom będą mogły zaprezentować to, 
czego się nauczyły.
Ważnym wydarzeniem dla dzieci była 
wystawa masek zorganizowana w przed-
szkolu. W ramach projektu „Śladami ma-
sek” grupy Żabek, Wiewiórek oraz dzieci 
uczestniczące w kółku plastycznym w cią-
gu całego roku wykonywały różnorodne 
maski. Na wystawie można było zobaczyć 
m.in. maski afrykańskie, egipskie czy te-
atralne – wszystkie wykonane przez przed-
szkolaki.
Momentem wzruszeń była także uroczy-
stość zakończenia przedszkola przez  star-
szaków z grup „Kotki” i „Motylki”. W ten 
ważny dla siebie dzień przedszkolaki wy-
glądały niezwykle odświętnie i dostojnie. 

Recytowały wiersze i śpiewały, dziękując 
w ten sposób nauczycielkom i pracowni-
kom za naukę oraz wychowanie podczas 
edukacji przedszkolnej. Po występach 
przyszedł czas na życzenia i słowa podzię-
kowania.
Kolejną atrakcją były odwiedziny straża-
ków. Dzieci wysłuchały opowieści o trud-
nej i niebezpiecznej pracy strażaka, dowie-
działy się również, w jakich okolicznościach 
można wezwać Straż Pożarną i o tym, że 
strażacy nie tylko gaszą pożary, ale też są 
wzywani do wypadków samochodowych, 
ratują zwierzęta, pomagają przy powodzi. 
Przy okazji utrwaliły sobie numer telefonu 
do Straży Pożarnej. 

(PP)

Radosny powrót do szkoły

foto: arch. SP2
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Uczniowie klasy 3b Szkoły Pod-
stawowej nr 2, pod kierunkiem 
wychowawcy Barbary Jasińskiej, 
z powodzeniem wzięli udział w ogól-
nopolskim konkursie ekologicznym 
„Planeta Energii”.
Dzieci miały wykonać przeróżne zada-

nia związane z ochroną planety na spe-
cjalnej platformie konkursu. Wykorzy-
stując nowoczesne aplikacje koziańska 
grupa stworzyła w czasie nauki zdalnej 
ciekawą prezentację „W Miasteczku 
Eko”. Komisja konkursowa pod prze-
wodnictwem dra Tomasza Rożka, fizy-

ka, dziennikarza i popularyzatora nauki, 
wyróżniła m.in. pracę trzecioklasistów 
z SP2 w Kozach.
Wszystkie dzieci biorące udział w kon-
kursie otrzymały nagrody, a wycho-
wawca klasy zaproszenie do udziału 
w Akademii Planety Energii.  (SP2)

Wyróżnieni z 3b

Praca w Samorządzie Uczniowskim działającym przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Kozach daje 
możliwość rozwijania własnych zainteresowań, pasji, uczy sa-
morządności, pracy w zespole, pozwala lepiej poznać siebie 
i pokonywać własne bariery.
14 czerwca jako przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego uczestni-
czyłam w konsultacjach nowego Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
organizowanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej 
Piotra Mazurka, we współpracy z Pełnomocnik Prezesa Rady Mini-
strów ds. GovTech Justyną Orłowską, Radą Dialogu z Młodym Poko-
leniem oraz GovTech Polska. Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
jest jednym z trzech filarów Programu Młodych Liderów, który wspiera 
i promuje młodzież działającą społecznie, uczącą się i poszukującą no-
wych wyzwań. Obecnie stypendium przeznaczone jest jedynie dla tych 
uczniów, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce. Zasady przyzna-
wania nagrody nie uwzględniają innowacji wprowadzonych w syste-
mie edukacji, które wpływają na zmianę podejścia do rozwoju ucznia. 
Coraz większy nacisk kładzie się dzisiaj na aktywność pozaszkolną, np. 
społeczną, charytatywną, artystyczną, sportową. Wyniki w nauce nie są 
już jedyną miarą rozwoju ucznia. Podczas prac w zespołach i dyskusji 
każdy uczestnik mógł porozmawiać i wymienić opinie oraz zapropo-
nować nowe rozwiązania dotyczące stypendium. Zespół, w którym 
pracowałam, doszedł do wniosku, że obok wysokich wyników w nauce 
należy brać pod uwagę również aktywność szkolną i pozaszkolną, udział 
w olimpiadach i konkursach oraz osiągnięcia sportowe. Bardzo ważne 
jest zaangażowanie w sprawy społeczne, lokalne, rozwijanie swoich 
pasji i to również powinno być ważnym kryterium stypendium. Udział 
w konsultacjach pozwolił mi na zdobycie nowych wiadomości i umie-
jętności, na pewno więc przyda się w dalszej pracy nie tylko w samorzą-
dzie szkolnym.                        (Zuzanna Gałuszka/IIBP)

Ważna nauka i nie tylkoPodczas licealnego zakończenia roku szkolnego, które 
odbyło się 25 czerwca w Domu Kultury, wręczono 4 Sty-
pendia Wójta Gminy Kozy. Otrzymali je: 

- Paulina Puchała
- Maja Krawiec
- Julia Kruczała
- Zuzanna Kućka

W sobotę 12 czerwca w Skoczowie odbyły się II Ratownicze 
Mistrzostwa Polski. Do jednej z drużyn należeli uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Ko-
zach. Reprezentując jednostkę OSP Kobiernice kozianie od-
nieśli spektakularny sukces, bo za taki uznać należy pierwsze 
miejsce w kategorii „Rozszerzona Pierwsza Pomoc”. 

(Oliwia Witkowska/IIBP)

Najlepsze strażackie umiejętności

foto: arch. SP2
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Kotły do wymiany!
Rozpoczęła się realizacja I etapu Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Kozy na lata 2021-2023. Jeszcze 
w tym roku wymienionych zostanie kil-
kadziesiąt starych kotłów na nowocze-
sne i ekologiczne urządzenia grzewcze.
Gmina Kozy pod koniec lutego br. zło-
żyła wniosek o dofinansowanie zadania 
ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach – 8 czerwca 
zapadła decyzja o przyznaniu środków 
przez WFOŚiGW, wykonano równo-
cześnie dokumentację zdjęciową ko-
tłowni mieszkańców. Obecnie podpi-
sywane są umowy z wnioskodawcami, 
w tym roku do wymiany przewidziano 
65 kotłów. W większości przypadków 
będzie to wymiana starego kotła wę-
glowego na nowoczesny kocioł gazo-

wy. Zgodnie z regulaminem udzielania 
dotacji na zadania ujęte w PONE dla 
Gminy Kozy na lata 2021-2023, osoby 
niezakwalifikowane do dofinansowania 
modernizacji w br. ze względu na limit 
finansowy, umieszczone zostaną na 
liście rezerwowej, która będzie stano-
wiła listę inwestorów na lata następne. 
Obecnie na ww. liście znajduje się 12 
wnioskodawców. Równocześnie infor-
mujemy, iż nabór wniosków o włącze-
nie do II etapu Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na rok 
2022 będzie prowadzony w IV kwar-
tale br. Do wymiany przewidziano 65 
starych kotłów węglowych na kotły ga-
zowe lub nowoczesne kotły węglowe 5 
klasy.

(UG)

Program CZYSTE POWIETRZE
Informujemy, że w dniu 23 lipca 2021 r. – w piątek, o godz. 17.00, w Domu Kultury w Kozach odbędzie się spotkanie in-
formacyjne w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Spotkanie organizowane jest dla mieszkańców Gminy Kozy 
zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na działania termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych jedno-
rodzinnych, polegające m.in.: na wymianie starego kotła na paliwo stałe na nowe źródło ogrzewania, wymianie instalacji c.o., 
dociepleniu budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.                   (UG)

foto: arch. UG

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków już od 1 lipca 
br. każdy właściciel/zarządca nieru-
chomości – zamieszkałej, bądź nie-
zamieszkałej, ma obowiązek złożyć 
deklarację do CEEB (Centralna Ewi-
dencja Emisyjności Budynków).

Deklarację można złożyć:
•	 w formie elektronicznej, 

pod adresem: www.zone.
gunb.gov.pl, wystarczy, że 
posiadamy Profil 
Zaufany albo elek-
troniczny dowód 
– jest to najszybszy 
i najwygodniejszy 
sposób. Oprócz 
tego, że umożliwia 
oszczędność czasu 
i pieniędzy, 
niewątpliwą 

zaletą jest, że deklarację można złożyć 
nie wychodząc z domu. Zachęcamy 
wszystkich do korzystania z elektro-
nicznego sposobu składania deklaracji;

•	 w formie papierowej – wypełniony 
dokument można złożyć osobiście 
w Urzędzie Gminy Kozy ze względu 
na położenie budynku.

Na wysłanie deklaracji właściciel/zarządca 
nieruchomości będzie miał 12 mie-
sięcy – w przypadku budynków już 
istniejących. W przypadku nowo po-
wstałych obiektów 
b ę d z i e 

to termin 14 dni od uruchomienia nowego 
źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Deklaracja zawiera:
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela 

lub zarządcy budynku lub lokalu oraz 
adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

• adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub 
źródło spalania paliw;

• numer telefonu właściciela lub zarządcy;
• adres e-mail opcjonalnie;
• informacje o liczbie i rodzaju eksplo-

atowanych w obrębie nieruchomości 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 
oraz o ich przeznaczeniu i wykorzysty-
wanych w nich paliwach.

Więcej szczegółowych informacji na 
stronie: www.zone.

gunb.gov.pl.
(UG)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
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Wraz z nadejściem pięknej pogody ruszyły 
imprezy plenerowe, w tym zwłaszcza te nasta-
wione na rekreację. Idealny tego przykład to II 
Koziański Rodzinny Rajd Rowerowy.

Upalne słońce nie przeszkodziło rowerzystom, 
którzy całymi rodzinami zjawili się na starcie rajdu 
w Parku Dworskim. Po zarejestrowaniu się w biurze 
zapisów i odebraniu gadżetów, rowerzyści w 15-oso-
bowych grupach wyruszyli w drogę. W tym roku 
trasa rajdu przecinała granicę miejscowości, ponie-
waż półmetek zorganizowany został gościnnie na 
obiekcie LKS Pionier Pisarzowice. W wydarzeniu 
wzięło udział 128 osób, z których już po przyjeździe 
powrotnym do Kóz wyłoniono najstarszego i naj-
młodszego uczestnika oraz najliczniejszą rodzinę 
biorąca udział w II Koziańskim Rodzinnym Rajdzie 
Rowerowym.
Impreza była zabezpieczana na trasie przez straża-
ków z OSP Kozy, policjantów z Komendy Miejskiej 
Policji w Bielsku-Białej i pomoc medyczną. Organi-
zatorami wydarzenia byli: Polskie Towarzystwo Ta-
trzańskie Koło w Kozach i Stowarzyszenie Kozianki, 
którzy po zakończeniu zgodnie podkreślili: – Cie-
szymy się, że są osoby, które chcą aktywnie spędzać 
czas i popularyzować turystykę rowerową w naszej 
miejscowości.         (M)

Drugi taki rajd

REKLAMA

foto: arch. UG
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Tegoroczne piłkarskie Mistrzostwa Europy przyniosły sporo emocji, choć w przypadku 
naszej reprezentacji sportowe apetyty były znacznie większe. Grupowa rywalizacja ze 
Słowacją, Hiszpanią i Szwecją przyniosła nam raptem jedno „oczko” i tym samym brak 
awansu do dalszych gier. Kibicowaliśmy jednak jak zawsze – mocno!
Przy okazji Euro 2020 – z inicjatywy Gminy Kozy – w parku dworskim mieliśmy możli-
wość przeżywania emocji wspólnie podczas meczów naszej kadry. Na mecze z udziałem 
Polaków po północnej stronie Pałacu Czeczów powstała dedykowana strefa kibica z tele-
bimem, wygodnymi leżakami, ławeczkami, strefami dla najmłodszych, a także punktami 
gastronomicznymi. 
– Każdemu z nas brakowało do tej pory spotkań w większym gronie, wspólnego przeży-
wania emocji. Przygotowanie strefy było więc możliwością do jednego z pierwszych spo-
tkań po dłuższej przerwie w tak szerokim gronie – mówi Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. 
Do wydarzenia powracamy więc galerią zdjęciową, sympatyczni koziańscy kibice spoglą-
dają na Państwa – rzecz jasna w biało-czerwonych barwach – także z naszej okładki. 

(MS)

Kibicowanie w parku!

foto: arch. UG
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Na przełomie kwietnia i maja br. odbył się 
konkurs plastyczny – „DBAJMY O ŚRO-
DOWISKO”, realizowany w ramach pro-
jektu „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Kozy – etap X” dofinansowa-
nego ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
organizowany przez Jednostkę Realizującą 
Projekt działającą w ramach Urzędu Gmi-
ny w Kozach.
W konkursie brały udział dzieci i mło-

dzież z koziańskich szkół podstawowych, 
a celem projektu było m.in. podniesie-
nie świadomości ekologicznej – życia 
w czystym środowisku naturalnym, 
popularyzacja działalności edukacyjnej 
nakierowanej na czyste środowisko, ze 
szczególnym uwzględnieniem budowy 
sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 
Kozy, inspirowanie dzieci i młodzieży do 
twórczości plastycznej.
Zgłoszono łącznie 27 prac plastycznych, 

zwycięzcy zostali wyłonieni przez Komisję 
Konkursową. Prace oceniano w oparciu 
o wytyczne regulaminowe w tym m.in. 
o takie elementy jak nieszablonowość, kre-
atywność, oryginalność tematu, estetykę 
oraz samodzielność jej wykonania. Oce-
niano je w dwóch kategoriach wiekowych 
– klasy od 0 do III oraz klasy od IV do VIII. 
Co warte podkreślenia, wyróżniono 
wszystkich uczestników wręczając im na-
grody.               (JRP/RED)

 Dbajmy o środowisko

Zofia Świerkot, 
kl.2a, SP 1

Zuzanna Świergała, 
kl.7b, NSP

Tymoteusz Nowak 
kl.7e SP 1

Igor Janosz, 
kl.6a SP 1

Oliwier Marszałek, 
kl.4b, SP 1

Zuzanna Gałuszka, 
kl.0, SP 1
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Koziański trawers
Na terenie gminy Kozy po-
wstanie niebawem górska 
trasa służąca do aktywnego 
wypoczynku.

Stworzenie specjalnej trasy to 
efekt prowadzonego przez Sto-
warzyszenie „Region Beskidy” 
projektu pn. „Beskidy Run – bu-
dowa sieci biegowych szlaków 
górskich”. W jego następstwie 
powstanie trawers, czyli leśna 
droga techniczna biegnąca 
u podnóży północnego zbocza 
Hrobaczej Łąki. Trasa położona 
będzie na wysokości około 500 
m n.p.m. Zapewnia to piękne 
i malownicze widoki przy takich 
lokalizacjach, jak stare kamie-
niołomy i wilcze stawy na tere-
nie gminy Kozy czy amfiteatr 
w Lipniku. Dużą wartość ma 
również możliwość sprawnego 
dotarcia dzięki trasie do Kóz 
oraz pobliskich bielskich dziel-
nic – Lipnika i Straconki.

W ostatnie dni czerwca trasa 
została zinwentaryzowana, wy-
znaczono także miejsca, gdzie 
pojawią się oznaczenia dla niej. 
Roboty terenowe przeprowa-
dzono sprawnie, m.in. dzięki 
wsparciu pana Tomasza Żurka 
z Kozy Bike, który na wspo-
mniany cel wypożyczył rowery 
elektryczne. 

(RED)

Końcem czerwca z udziałem reprezentantów LKS Orzeł 
Kozy odbyły się Mistrzostwa Śląska U-16 w lekkiej atlety-
ce, które okraszone zostały znakomitymi wynikami.
Podczas prestiżowych zawodów w Częstochowie Agata Kuc zdo-
była brązowy medal w rywalizacji biegowej, jednocześnie czasem 
41,60 sek. poprawiając rekord życiowy. Podopieczna trenerki 
Beaty Harat, w następstwie doskonałego startu, otrzymała po-
wołanie na obóz kadry Śląska w kategorii młodziczek oraz prawo 
udziału we wrześniowych Mistrzostwach Polski.
Czempionat lekkoatletyczny dobrze wspominał będzie również 
Paweł Sacha, który z czasem 12,53 sek. zajął 9. lokatę w biegu na 
100 metrów. Co godne odnotowania, zawodnik Orła był zarazem 
drugi w swoim roczniku.            (RED)

Brąz na bieżni

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

Agata Kuc stanęła na najniższym stopniu 
podium lekkoatletycznych Mistrzostw Ślą-
ska w kategorii do lat 16.

REKLAMA

foto: arch. UG
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O prawdziwości tytułowego okre-
ślenia przekonali się uczestnicy 
drugiej edycji turnieju piłkarskiego 
„CSW Happy Cup”, który 26 czerw-
ca zorganizowany został na stadio-
nie gminnym w Kozach.

Do turnieju przystąpiły dzieci z rocz-
nika 2014 i młodszych, reprezentujące 
LKS Orzeł Kozy i UKS Kozy oraz go-
ścinnie zawodnicy z Bujakowa. Dało to 
łącznie liczbę przeszło 50 piłkarzy, któ-
rzy w dobrych nastrojach uczestniczyli 

w rekreacyjnych zmaganiach na dwóch 
mniejszych boiskach. W turnieju przy-
jęto podstawowe założenie, że najważ-
niejsze znaczenie ma właśnie zabawa 
w gronie rówieśniczym, toteż rozgrywa-
no mecze i strzelano gole, ale zrezygno-
wano z prowadzenia klasyfikacji.
Na zakończenie dnia młodzi adepci 
futbolu otrzymali pamiątkowy medal 
oraz słodki poczęstunek i soczek. Do 
domów wszyscy udali się dzięki temu 
w doskonałych humorach. 

(M)

Futbol daje radość

Dobiegły końca rozgrywki A-klasy 
w Podokręgu Bielsko-Biała, w których 
brali udział seniorzy LKS Orzeł Kozy.
Czerwcowy finisz ligowych zmagań był 
dla kozian trudny, wszak przyszło im mie-
rzyć się z drużynami ścisłej czołówki tabe-
li. Zgodnie z przewidywaniami, pomimo 
podjętej ambitnej walki, podopieczni tre-
nera Marcina Stefanowicza musieli uznać 
wyższość zawodników GLKS Wilkowi-
ce i UKS Rotuz Bronów. Mistrz A-klasy 
triumfował w Kozach 4:1, choć po trafieniu 
Przemysława Pielesza po godzinie meczu 
gospodarze złapali z rywalem kontakt i usi-
łowali pokusić się o niespodziankę. Spo-
tkanie w Bronowie nie ułożyło się dobrze 
dla Orła, a straty bramek z początkowego 
kwadransa były już nie do nadrobienia. Mi-
chał Glos i Maciej Wróbel postarali się na 
otarcie łez o honorowe gole.
Ostatni raz o punkty zespół z Kóz rywalizo-
wał na własnym boisku, podejmując ekipę 
LKS Sokół Hecznarowice. W 46. minucie 
po uderzeniu Michała Komędery miejsco-
wi zdobyli cenną zaliczkę, niebawem jed-
nak przeciwnik wyrównał, a tym samym 

ustalił wynik końcowy potyczki.
Sezon 2020/2021, niełatwy, bo w nie-
wdzięcznej roli beniaminka, piłkarze 
Orła zakończyli na 11. miejscu w a-kla-
sowej stawce. Odnieśli łącznie 4 zwy-
cięstwa, 4-krotnie dzielili się punktami 
z konkurentami, a 14 razy schodzili 
z murawy pokonani.

LKS Orzeł Kozy – GLKS Wilkowice 1:4 (0:2)

Gol: Pielesz

UKS Rotuz Bronów – LKS Orzeł Kozy 5:2 (3:1)

Gole: Glos, Wróbel

LKS Orzeł Kozy – LKS Sokół Hecznarowice 1:1 (0:0)

Gol: Komędera

Kadra Orła: Marcin Kozielski, Dominik 
Orszulik – Oskar Stryczek, Łukasz Pielesz, 
Przemysław Zontek, Jakub Mrozek, Prze-
mysław Pielesz, Roman Cholewa, Daniel 
Mańkowski, Konrad Janosz, Michał Glos, 
Łukasz Duźniak, Szymon Polakowski, Kac-
per Polakowski, Jarosław Pagieła, Jakub 
Kunicki, Michał Komędera, Jakub Matlak, 
Maksymilian Naglik, Maciej Wróbel

(M)

Piłkarski finisz

Wyróżnienia za piłkarskie osiągnię-
cia przypadły UKS Kozy podczas 
I Gali Podokręgu Bielsko-Biała Ślą-
skiego Związku Piłki Nożnej.
Podczas ceremonii nagradzane były 
zespoły młodzieżowe oraz seniorzy, 
którzy w rozgrywkach pod egidą Pod-
okręgu Bielsko-Biała zwyciężali w swo-
ich rozgrywkach. Nie zabrakło również 
wyróżnień dla reprezentantów koziań-
skiego klubu. Wpierw „złotego buta” za 
zdobycie tytułu króla strzelców Halowej 
Ligi U13 o Puchar Prezesa Podokręgu 

Bielsko-Biała odebrał kapitan drużyny 
rocznika 2008 Dawid Wójcik. Następ-
nie okazałe trofeum za wygranie Ligi 
Młodzików Starszych D1 w rundzie wio-
sennej 2020/2021 oraz piłki meczowe 
trafiły w ręce trenera UKS Kozy Piotra 
Szypuły.
I na tym nie koniec wyróżnień mających 
związek z koziańskim klubem. Za tre-
nowanie Reprezentacji Dziewcząt Pod-
okręgu Bielsko-Biała nagrodzona została 
trenerka Klaudia Kipping-Znamirowska. 

(UKS)

UKS z nagrodami

foto: Arch. UKS Kozy

foto: Arch. CSW Kozy

foto: LKS Orzeł Kozy
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Koziański Grunwald
W 1910 roku w Galicji hucznie obchodzo-
no 500. rocznicę zwycięstwa sprzymie-
rzonych wojsk polskich i litewskich nad 
Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem. 
Oprócz samej okrągłej rocznicy bitwy, 
świętowanie to miało jeszcze drugi, symbo-
liczny wymiar: zamanifestowanie polsko-
ści, marzenia o powrocie do wolności na-
rodowej i niepodległości Polski. W Galicji 
Zachodniej, szczególnie w okolicach Białej, 
obchody te przybrały wyraźny charakter 
antyniemiecki, w zdominowanym przez 
Niemców regionie. Uroczyste obchody 
rocznicy odbywały się w większości gmin, 
w tym także w Kozach. W naszym przy-
padku uroczystość zorganizowano mie-
siąc po rocznicowym dniu, czyli w ponie-
działek 15 sierpnia 1910 roku. Głównym 
punktem koziańskich obchodów rocznicy 
bitwy było odsłonięcie, umieszczonej na 
elewacji kościoła parafialnego, tzw. tablicy 
grunwaldzkiej oddającej hołd średnio-
wiecznym bohaterom. Tablica wykonana 
z czarnego marmuru, w ozdobnej romań-
skiej oprawie z jasnego kamienia, posiadała 
napis wykonany złoconymi literami: „1410 
1910 Mieszkańcy Kóz w 500-letnią roczni-
cę bohaterom z pod Grunwaldu.”
Ówczesna polska prasa, szczególnie ta zo-
rientowana narodowo, drobiazgowo re-
lacjonowała tę uroczystość. Według tych 
informacji w „grunwaldzkiej rocznicy” 
w Kozach wzięło udział 5000 osób. Oprócz 
uroczystej mszy św. i odsłonięcia tablicy, 
tego dnia odbyły się również występy ar-
tystyczne oraz pokazy gimnastyczne grup 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
zaprezentowane w gościnnym parku Baro-
nowej Wilhelminy Czecz de Lindenwald. 

Uroczystość zakończyła się wieczornym 
dwugodzinnym pochodem przy świetle 
pochodni.
Dziś próżno szukać na koziańskim kościele 
„tablicy grunwaldzkiej” odsłoniętej w 1910 
roku. Nie przetrwała ona zakrętu historii 
jakim była okupacja hitlerowska. Ta, na 
którą spoglądamy dziś, wykonana została 
w 1963 roku z inicjatywy ks. Józefa Sanaka, 

lecz w niczym nie przypomina – poza napi-
sem – tej pierwotnej.
W całej tej opowieści, przenoszącej nas 
w zamierzchłe czasy galicyjskich Kóz, wy-
łania się jeszcze jedno wyobrażenie albo 
raczej domysł: Kozy albo kozianie (czy 
raczej jeden z nich) w rzeczywistym czasie 
wojny polsko-krzyżackiej w XV w. Kozy, 
czy raczej Dwiekozy leżą na obszarze księ-
stwa oświęcimskiego, będącego w 1410 

roku we władaniu księcia Bolka I Cie-
szyńskiego. Tereny księstw cieszyńskiego 
i oświęcimskiego znajdują się w granicach 
Królestwa Czech i daleko jest im do bieżą-
cej polityki Króla Polskiego. Jednak Bolko, 
posiadający za żonę Eufemię – córkę sio-
stry Władysława Jagiełły, zezwala na zaciąg 
rycerstwa cieszyńskiego i oświęcimskiego 
do walki z Zakonem. Czy w Chorągwi 

Świętego Jerzego złożonej z zaciężnego ry-
cerstwa Czech, Moraw i Śląska stanął pod 
Grunwaldem również rycerz Przeszkon, 
notowany w 1405 roku jako właściciel wsi 
Dwiekozy i poddany księcia oświęcimskie-
go Jana III? Tego nie wiemy i mało praw-
dopodobne, że kiedykolwiek się dowiemy, 
jednak – jak to czasem bywa – możemy 
puścić wodze fantazji, że kozianin był pod 
Grunwaldem…                     (Bartłomiej Jurzak)

W piątkowy wieczór – 25 czerwca br. – 
Izbę Historyczną im. Adolfa Zubera od-
wiedzali wytrawni miłośnicy koziańskiej 
historii. Od godziny 19.00 do 22.00 trwała 
bowiem VIII Kojzka Noc Muzeów. 
Zwiedzający mieli okazję zobaczyć pre-
mierowy – zapowiadany już wcześniej – 
materiał „U Czeczów w kolorze”. W więk-
szości niepublikowane dotąd fotografie 
pałacu i jej dawnych mieszkańców zostały 
poddane procesowi koloryzacji. Przed 
wejściem do sal ekspozycyjnych prezen-
towany był historyczny materiał filmowy 
ukazujący Kozy w 1991 roku, zrealizo-
wany dokładnie 30 lat temu przez Marka 
Małeckiego. Premierę miała także gablota 

z pamiątkami po chorą-
żym Ignacym Piznalu – 
legioniście, żołnierzu WP 
i AK, więźniu sowieckich 
łagrów. W czasie Kojzkiej 
Nocy trwały dyskusje, pa-
dały pytania, można było 
wysłuchać wspomnień 
i anegdot. To wyjątkowe 
i klimatyczne wydarzenie 
odbędzie się... już za rok. 
– Mamy taką nadzieję. 
Do zobaczenia! – przeko-
nują organizatorzy. 

(GBP)

Kojzka Noc Muzeów po raz ósmy

Tablica grunwaldzka na elewacji kościoła śś. Szymona i Judy w Kozach z 1963 roku.

foto: arch. 

foto: arch.  GBP
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W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 
odbyła się uroczystość, w czasie której zostały wrę-
czone odznaczenia państwowe nadane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadany 
pośmiertnie chor. Ignacemu Tadeuszowi Pizna-
lowi odebrał jego krewny Mariusz Kołodziejczyk. 
Odznaczenia wręczał Zastępca Szefa Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Ćwik 
w asyście Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczor-
ka. Egzemplarz Krzyża docelowo trafi do gabloty 
poświęconej I. Piznalowi w Izbie Historycznej im. 
A. Zubera.       (GBP)

Odznaczenie chorążego Piznala

Po wielu miesiącach obostrzeń 22 czerwca w Pałacu Czeczów 
odbyło się podsumowanie i zakończenie roku akademickie-
go 2020/2021 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozach.
Zakończenie nie było wprawdzie takie, do jakiego zdążyli się przy-
zwyczaić słuchacze UTW w poprzednich latach, ale wszyscy z rado-
ścią przyjęli fakt, że w ogóle udało się je przeprowadzić. W sali Pałacu 
Czeczów zebrało się kilkunastu słuchaczy wraz z zaproszonymi go-
śćmi. Całość była transmitowana na żywo na kanale Domu Kultury 
w serwisie You Tube. Uroczystość poprowadził Mirosław Frączek, 
koordynator UTW. – Miał to być „normalny” rok, pełen energii, 
nowych wyzwań, z nowymi wydarzeniami. Niestety, przeciągająca 
się pandemia spowodowała dezorganizację i zawieszenie działal-
ności naszego Uniwersytetu – powiedział. Obecny na zakończeniu 
zastępca wójta Gminy Kozy Marcin Lasek podziękował wszystkim 
osobom, które z dużym zaangażowaniem zajmują się organizacją 
UTW. Wyraził nadzieję, że już jesienią będzie możliwe spotkanie 
w większym gronie w czasie inauguracji nowego roku akademic-
kiego. – Plany na przyszłość są, byle tylko rzeczywistość pozwoliła 
je zrealizować – podsumował. Marek Małecki, dyrektor Domu 
Kultury, zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na specyficzne warun-
ki techniczne związane z realizacją nagrań. – Nie obyło się też bez 
wpadek. Mam tu na myśli pierwszy pamiętny wykład online, któ-
rego transmisja została przerwana przez niedopatrzenie. Uczyliśmy 
się – zauważył z uśmiechem. Przypomniał również postać zmarłego 
akustyka Sławomira Syjoty, dzięki któremu możliwe były transmi-
sje, a przede wszystkim realizacja dźwięku. – Zdajemy sobie sprawę, 
że przekaz internetowy w żadnym wypadku nie dorasta do tego, co 
tu możemy zrobić na sali, mając bezpośredni kontakt z wykładowcą. 
I tego uroku Internet nam nie zapewni – dodał Małecki. W drugiej 
części Mirosław Frączek podsumował działania Uniwersytetu, które 
opierały się prawie wyłącznie na spotkaniach wykładowych online, 
z małymi wyjątkami, gdy poluzowano obostrzenia. Wszystko rozpo-
częło się 6 października w sali Domu Kultury z maseczkami na twa-
rzach. Wśród wykładowców byli: Stanisław Ciupka, Teresa Dudek-
-Bujarek, Janina Falkowska, Artur Grabski, Bartłomiej Jurzak, Rafał 
Kaźmierczyk, Iwona Kusak, Małgorzata Martyniak, Witold Offen-
born, Dawid Staniek i Katarzyna Urbaniec. Próbą wyjścia poza wy-
pracowany model wykładu była rozmowa z ciekawym człowiekiem, 
pasjonatem igrzysk olimpijskich, kolekcjonerem znaczków pocz-
towych, monet i innych przedmiotów związanych z igrzyskami, 
Kazimierzem Polakiem. Ostatnią część stanowił wykład Mirosława 
Frączka pt. „Guziki Błękitnej Armii, czyli o żołnierzach gen. Hallera”, 

przygotowany we współpracy z Domem Kultury, a zrealizowany 
przez Marka Małeckiego w ramach cyklu mini wykładów „O dawnej 
i niedawnej przeszłości”. UTW wraz z Domem Kultury oraz Gmin-
ną Biblioteką Publiczną był współorganizatorem konkursu „Koziań-
skie anegdoty”. Został on już zakończony, ale przygotowywane jest 
jeszcze jego podsumowanie. Informacje na ten temat pojawią się na 
stronach Facebooka organizatorów. Wszystkie wykłady, spotkanie 
oraz mini wykłady „O dawnej i niedawnej przeszłości” są dostępne 
na kanale Domu Kultury w serwisie You Tube.          (UTW)

Akademicki finisz

GMINNA SPÓŁDZIELNIA 

„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”

43-340 KOZY UL. KRAKOWSKA 11

SPRZEDA:

Obiekt handlowy położony w Kozach przy 

ul. Gajowej 27 o pow. użytkowej 50 m2,

położony na działkach nr 1341/4, nr 1343/47 

o łącznej pow. 129 m2.

Działka bezpośrednio przylega do drogi publicznej.

Obiekt handlowy położony w Kozach przy 

ul. Zagrodowej 12 o pow. użytkowej 105,2 m2,

wraz z piwnicami, położony na działce nr 1074/4

o łącznej pow. 602 m2. Rok budowy 1989. 

Działka bezpośrednio przylega do drogi publicznej.

----------------------------------

Kontakt: 33 817 42 21, 600 292 093

w godz. 7.00-15.00

REKLAMA

foto: arch. 
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Ogromnym za-
interesowaniem 

dzieci cieszył się 
Gminny Strażacki 

Konkurs Plastyczny dla 
Szkół Podstawowych organi-

zowany przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Kozach oraz Urząd Gminy w Kozach.
Pomysłowość i duża znajomość zagadnień 
związanych z szeroko rozumianą ochroną 
przeciwpożarową to wnioski po przegląd-
nięciu wszystkich prac. Uczniowie wyko-
rzystując elementy kojarzące się ze strażac-
kim rzemiosłem, jak i naszą miejscowością, 
przygotowali ciekawe propozycje. W kon-
kursie nagradzano w dwóch kategoriach 
– uczniowie grup/klas 0-III szkoły podsta-
wowej oraz klas IV-VIII.
Zwycięskie prace w poszczególnych ka-

tegoriach zostaną 
umieszczone na 
kalendarzach stra-
żackich na 2022 
rok, wybrane pre-
zentujemy obok. 
Ponadto jury przy-
znało nagrodę 
specjalną dla prac 
nadesłanych przez 
w y c h o w a n k ó w 
Ośrodka Rehabili-
tacyjno-Edukacyj-
no-Wychowaw-
czego w Kozach, 
którą będą pokazy 
działań strażackich.  

(OSP/RED)

Poprawna odpowiedź w naszej krzyżówce w czerwcu to: Szlak Papieski. Nagrodę otrzymuje Joanna Malarz.   
  (RED)

Julia Łempicka (SP1) - wyróżnienie 
jury w kategorii klasy 0 – III

Małgorzata Matuła (SP1) - I nagro-
da jury w kategorii klasy 0 – III

Franciszek Komędera (SP1) - 
wyróżnienie jury w kategorii klasy 
IV – VIII

Błażej Wójcik (SP1) - I nagroda 
jury w kategorii klasy IV – VIII
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W czwartkowe popołudnie – 24 czerwca 
br., w pałacowej sali koncertowej odbył się 
Bajkowy Koncert Grupy Wokalnej Domu 
Kultury w Kozach. Młode wokalistki wy-
stąpiły przed swoimi najbliższymi wyśpie-
wując historie bajkowych bohaterek. Był 
to szczególny koncert nie tylko z powodu 
wielu debiutujących wystąpień, ale również 
pełen emocji z powodu pierwszego koncer-
tu przed publicznością po długiej przerwie 
spowodowanej pandemią. Koncert był 
zwieńczeniem zajęć wokalnych prowadzo-
nych w koziańskim Domu Kultury.

(DK)

Na sali widowiskowej  Domu Kultury 
panuje półmrok, zapalone świece migo-
cąc wprowadzają wchodzących widzów 
w atmosferę tajemniczej teatralnej nie-

spodzianki. Na scenie w smudze światła 
samotny aktor przesypuje kamyki. Wi-
downia wycisza się, słychać łoskot prze-
sypujących się kamyków rozdawanych 

przez aktorki widzom. Mu-
zyka, śpiew, niekonwen-
cjonalnie prezentowane 
teksty wybitnych polskich 
autorów nabierają niezwy-
kłego znaczenia.
Spektakl „O mnie, o tobie, 
o nas”, zaprezentowany 
przez Kojzki Kolektyw 
Artystyczny, to przekaz 
naszych uczuć, doznań, 
doświadczeń, życiowych 
momentów, które doty-
kają nas wszystkich. Jak 
o nich opowiedzieć? Jak 
zatrzymać, aby nie zniknę-

ły? Mrok nie rozprasza się, ale gęstnie-
je na myśl o tym, jak niewiele możemy 
zatrzymać, jak idą w zapomnienie miej-
sca, przedmioty i bliskie osoby, które 
spotkaliśmy na swojej drodze. Trzeba 
im nadać imiona, bo inaczej znikną. To 
był wspaniały rezultat pracy z aktorami, 
pokazali kunszt swoich możliwości – 
głęboka cisza na widowni i wielki aplauz 
po spektaklu – cóż więcej trzeba?

• teksty – Zbigniew Herbert, Wisława 
Szymborska, Ewa Lipska, 

• muzyka – Grzegorz Turnau, 
• opracowanie muzyczne i przygoto-

wanie wokalne – Krystyna Filipiak, 
• reżyseria – Krystyna Małecka, 
• scenografia i kostiumy – zespół Kojz-

kiego Kolektywu Artystycznego. 
(R)

Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Kozianie” zyskali w niedawnym cza-
sie nowe, cenne doświadczenia. Dzięki 
wsparciu Gminy Kozy i Domu Kultury 
w Kozach wzięli udział w warsztatach 
folklorystycznych organizowanych 
przez zespół „Śląsk” w ich siedzibie 
w Koszęcinie. 
W Kompleksie Pałacowo-Parkowym 
przez 2 dni odbywały się zajęcia tanecz-
ne, wokalne, dykcyjne, ruchu scenicz-
nego i etnograficzne, poza tym zespół 
miał szansę zwiedzić piękne wnętrze 
pałacu w Koszęcinie oraz otaczające go 
zielone tereny. Więcej niż odpoczyn-
ku było jednak ćwiczeń – pod okiem 
kompetentnych i wymagających peda-
gogów „Kozianie” pracowali nad nie-

dociągnięciami i błędami, zwracali też 
uwagę na wyróżniające ich cechy i moc-
ne strony, takie jak unikatowy charakter 

laskich tradycji, tańców i pieśni, kulty-
wowanych jedynie przez kilka zespołów 
w naszym regionie.    (ZPiT Kozianie)

Bajkowy koncert

foto: Przemysław Jakubowski

Premierowy spektakl

Folklorystyczne doświadczenia

foto: arch. ZPIT

foto: arch. KKA
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W sobotę 7 sierpnia warto wybrać się 
do parku dworskiego w Kozach. W tym 
jednym z najbardziej urokliwych miejsc 
w gminie zaplanowana została kolejna 
odsłona imprezy „KozyNostra Rock 
Fest 2021”. To świetna okazja, by na ło-
nie otaczającej przyrody posłuchać do-
brej muzyki, spotkać się ze znajomymi 
oraz rodzinami i przekonać, że muzyka 
skutecznie integruje.
Festiwal wystartuje o godzinie 1500, gdy 
po krótkim powitaniu publiczność rozgrze-
je grupa perkusyjna „Walimy w Kocioł”. Jej 
trzydziestominutowy set bez wątpienia do-
starczy wszystkim zgromadzonym energii 
na cały festiwal. Następnie na scenie poja-
wi się zespół „Soul Blast” z Katowic, który 
w swojej twórczości miesza style i gatunki 

mocnego grania, dostarczając słuchaczom 
przyjemnej dawki South Groove Core.
Kolejnym zespołem goszczącym na ko-
ziańskim festiwalu będzie „Honker” z Kę-
dzierzyna-Koźla. Zaproponuje on swoim 
repertuarem podróż w czasie do muzyki 
rockowo-bluesowej lat 80. i 90. Po tym 
występie przyjdzie czas na coś szybszego, 
a mianowicie trash metal. Zagwarantuje 
go zespół „Prosecutor” z Bytomia, który 
na tym gatunku muzycznym „zjadł zęby”, 
funkcjonując na rynku od 1988 r.
„KozyNostra Rock Fest 2021” zakończy 
zespół „More Than Less”. Przedstawi on 
swoją wizję modern hard rocka. Koncerty 
tego bandu to zawsze mocne brzmienie 
i energia nie opuszczająca sceny na mo-
ment.       (Dawid Naglik)

W trzecią niedzielę czerwca odbyło się zakończenie roku 
szkolnego w studiu tańca RootArt Kozy. Dzieci miały więc 
okazję, by zaprezentować efekty całorocznej pracy podczas 
gali tanecznej.
A pomimo, iż był to rok trudny przez panującą sytuację pan-
demiczną, ich praca została nagrodzona ogromnymi brawami.  
Choreografie Sary Handzlik i Marty Gancarz miały już szanse 
wcześniej zaprezentować się na turniejach i konkursach sta-
cjonarnych, jak i online z bardzo dobrymi wynikami, często 
na podium. W tym roku po raz pierwszy wyróżniono również 
jedną tancerkę za jej ogromne zaangażowanie i postępy w tań-
cu – to jedna z młodszych dziewczynek, Natalia Sztafa. – Rok 
kończymy dumnie, a nadchodzący czas odpoczynku wyko-
rzystamy w pełni zbierając siły na kolejny – mówią zgodnie 
przedstawiciele RootArt Kozy.         (RA/R)

Powiatowe Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych to 
od dwóch dekad święto młodych artystów z terenu Powiatu 
Bielskiego. 
W tym roku udało się zgromadzić na scenie Domu Kultury 
w Kozach ponad 220 młodych artystów prezentujących swe 
dokonania w zakresie tańca, muzyki, folkloru i teatru. Prezen-
tacje odbywające się na przestrzeni dwóch dni i z racji ograni-
czenia liczby osób mogących przebywać na widowni, zostały 
zarejestrowane i obecnie można je oglądać na kanale Powia-
tu Bielskiego w serwisie YouTube. Brak całorocznego cyklu 
przygotowań do występów (ograniczone próby) zmienił for-
mułę konkursową na przegląd. Tym razem jury nie przyzna-
wało nagród, a jedynie recenzowało występy. Zespoły otrzy-
mały równorzędne nagrody.

(DK)

Festiwal dla każdego

Taneczne zakończenie SAGA jakże inaczej

foto: arch. DKfoto: arch. 
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– Dłuto, pobijak, kawałek drewna 
i można działać – uśmiecha się Edward 
Świerkot, przez wiele lat związany 
z Kozami rzeźbiarz, rozwijający wyjąt-
kową pasję od blisko 30-lat!  W swojej 
kolekcji posiada już kilka tysięcy eks-
ponatów. Przyciągające wzrok figury 
tworzy w swojej pracowni, w jego gale-
rii dostępne są równocześnie te innych 
artystów, w tym m.in. uznawanego za 
jednego z najsłynniejszych w Polsce – 
Stanisława Kwaśnego. 
Cała przygoda rozpoczęła się od… kolar-
stwa. – Sport zawsze był bliski memu sercu. 
Ścigałem się na rowerze, byłem w zarzą-
dzie komisji Masters Polskiego Związku 
Kolarskiego, w 2001 roku otrzymałem 
medal za zasługi dla kolarstwa polskiego. 
Prowadziłem serwis rowerowy, w Kozach 
poznaliśmy się dzięki temu z Józkiem Wa-
wakiem, Antkiem Rusem czy Jasiem Piko-
niem. Wspólnie zakładaliśmy Uczniowskie 
Kluby Sportowe – Victorię i Dwójkę, by-
łem pierwszym prezesem Victorii. Jestem 
dumny, bo dzisiaj nasz wychowanek – 
Bartłomiej Wawak, jest jedenastokrotnym 
Mistrzem Polski w kolarstwie i będzie 
olimpijczykiem w Tokio. Wiele radości 
dawał nam też przez wiele lat Adrian Hon-
kisz, 5-krotny medalista Mistrzostw Polski. 
To świetny czas, który pozwalał na pozna-
wanie wyjątkowych osób. I tak też przy 
sporcie – a dokładnie rozgrywkach siat-
karskich, spotkałem kolegę Sławka, który 
zaraził mnie pasją do rzeźbienia w latach 
90-tych – tłumaczy wnikliwie nasz roz-
mówca, mocno akcentując swoje przywią-
zanie do sportu. 
Pierwsze samodzielne rzeźby pojawiły się 
szybko. – Sławek pokazał mi kilka figur, do-
stałem dłuto i spróbowałem. Kiedyś chcia-
łem iść do liceum plastycznego, więc śmia-
łem się, że zamiłowanie powróciło właśnie 
w ten sposób – mówi Edward Świerkot. To 
była miłość od pierwszego wejrzenia, a ko-
lejne godziny spędzane z dłutem w ręku 
mijały niespostrzeżenie. Równocześnie 
pasja zaczęła łączyć się ze sposobem na ży-
cie – w 1992 roku na górze Żar pojawił się 
pierwszy punkt handlowy, po kilku latach 
powstała galeria w Międzybrodziu Żywiec-
kim, w 2008 roku otwarta została galeria 
w najstarszej karczmie w Polsce, w Suchej 
Beskidzkiej. Przy wejściu do niej dostrzec 
możemy m.in. wyjątkowe – ogromne 
3-metrowe postacie przygotowane z drew-
na. Przed laty, wystawa była także w Ko-
zach. – Nie ukrywam, że z tyłu głowy cały 

czas mam myśli, by ponownie była w na-
szej miejscowości – podkreśla.
Co istotne, kozianin tworzy tylko w drew-
nie. – Staszek mawiał, że cała sztuka po-
lega na tym, by usunąć to, co niepotrzeb-
ne – śmieje się artysta. – Na nieszczęście 
w naszym przypadku nie możemy sobie 
pozwolić na zbyt daleko idącą kreatyw-
ność. Malarz poprawi, mając dłuto nie 
zawsze znajdziemy rozwiązanie – dopo-
wiada. Zaczynał od małych pozycji two-

rząc m.in. aniołki, obecnie przygotowuje 
cieszące się popularnością wśród turystów 
charakterystyczne koguty. W kolekcji 
znajduje się spora liczba aniołków, rzeźby 
Chrystusa Zafrasowanego, uwagę przyku-
wa składająca się z 13 figur szopka Bożona-
rodzeniowa. – Pomysł pojawił się blisko 15 
lat temu, szopka była wystawiana m.in. we 
wspomnianej karczmie. Zawsze chciałem, 
by pojawiła się w Kozach, mam nadzieję, 
że niebawem do tego pomysłu będziemy 
mogli powrócić – tłumaczy. 
Zamiłowanie rozwijane od blisko trzech 
dekad zaowocowało wieloma znajo-
mościami w środowisku, w tym m.in. ze 
wspomnianym Stanisławem Kwaśnym, 
nagrodzonym prestiżową nagrodą Oska-
ra Kolberga. W galerii Edward Świerkota 
spotkać możemy więc twórczość tego ar-
tysty, ale też innych mistrzów tworzących 
w drewnie. – Przygotowuję obecnie kogu-
ty, ale w wersji mniejszej. Ogromne, kilku-
metrowe znajdujące się na zewnątrz przed 
budynkiem, to już praca innego specjalisty 
– tłumaczy. Ile trwa zrobienie np. aniołka? 
– To zależy, każdy tworzy indywidualnie. 
Ścigałem się w kolarstwie, tutaj potrzebny 
jest spokój. Mnie kilkunastocentymetrowa 
figurka zajmuje dwa dni – obrazuje. Wśród 
wielu pozycji, dostępnych jest również… 
kilkaset obrazów – w tym m.in. tworzone 
przez pochodzącego z Kóz malarza – Eu-
stachego Matejko. 
Nie wszystkie trafiają do sprzedaży, niektó-
re stanowią atrakcję, tworząc przy tym wy-
jątkowy obraz całej wystawy. – Kiedy ktoś 
przychodzi i mówi, że podoba mu się rzeźba 
lub koniecznie chce ją mieć dla siebie – to 
największa satysfakcja z wykonanej pracy – 
mówi. Istotnie, przebudowywana obecnie 
galeria w Międzybrodziu Żywieckim będzie 
połączona z pracownią, a wśród ekspona-
tów znajdą się również… motocykle. – Mój 
tata miał kiedyś SHL-kę z 66 roku. Syn cały 
czas przekonywał dziadka, żeby przekazał 
mu motor. Kiedy dziadek dał się przekonać, 
pojawiły się kolejne – WFM, WSK, Gazela, 
Junak, a nawet komar na pedały czy słynna 
Osa. To wszystkie polskie motory z lat 1960-
70. Myślę, że będą ciekawą atrakcją dla zwie-
dzających – mówi z przekonaniem w głosie 
Edward Świerkot. 
– Mam wrażenie, że pasja znajdzie każdego 
z nas. Jeśli przy tym możemy podzielić się 
naszą radością i sprawić ją innym, połącze-
nie wydaje się być idealne – uśmiecha się 
kończąc nasz rozmówca. 

(Mateusz Stwora)

Rzeźba? Usunąć to, co niepotrzebne!



Długo utrzymujący się śnieg na szlakach 
i pandemia sprawiły, że zakończenie akcji 
„Sprzątamy Beskidy z PTT 2021” odbyło 
się dopiero po zakończeniu roku szkolne-
go. Finałem akcji było spotkanie na szczy-
cie Hrobaczej Łąki. 

Wpierw na szlakach pojawili się uczniowie 
SP2, właściwy finał odbył się tydzień póź-
niej – 26 czerwca br. Brały w nim udział 
Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbe-
skidzia (placówki w Oświęcimiu i Kętach), 
przedstawiciele chrzanowskiego oddziału 

PTT z młodzieżą z trzech Szkolnych Kół 
PTT, członkowie Koła PTT w Kozach 
wspierani przez młodzież z placówek 
w Międzyświeciu i Żywcu ora członkowie 
bielskiego oddziału PTT. Każda z grup 
docierała na szczyt przechodząc inną trasą. 
Kozianie przygotowali dodatkowo poczę-
stunek w postaci kiełbasek, zabezpieczyli 
równocześnie zebrane śmieci. Co warte 
podkreślenia, w tym roku było ich mniej, 
niż w latach poprzednich. 
W sprzątaniu szlaków w rejonie Hroba-
czej Łąki wzięło udział 129 osób, w tym 
92. dzieci i młodzieży. Z blisko 24 kilome-
trów tras zebrano około 300 litrów śmieci. 
– Zdajemy sobie sprawę, że wiele z nich 
„schowało się” już w bujnej roślinności, 
lecz mimo wszystko tak mała liczba śmieci 
bardzo nas cieszy – mówią organizatorzy.
W ramach akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 
2021” odbyły się trzy wspólne sprząta-
nia – w rejonach Klimczoka, Babiej Góry 
i Hrobaczej Łąki. Dodatkowo Młodzieżo-
wa Rada Gminy Kozy posprzątała okolice 
koziańskiego kamieniołomu, młodzież ze 
Szkolnego Koła PTT „Halniaki” przy SP2 
w Kozach posprzątała szlaki w rejonie Ko-
tarza w Beskidzie Śląskim  oraz Hrobaczej 
Łąki. Były też inne grupy i szlaki – łącznie 
w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2021” 
wzięło udział 485 osób, w tym 250 dzieci 
i młodzieży, którym udało się znieść z gór-
skich szlaków 3650 litrów śmieci. 

(BS/RED)

Pasjonaci sztuki teatru, czyli Kojzki Kolektyw Artystyczny – są 
autorami i realizatorami projektu „Letnia scena u Czecza – zakup 
mobilnego wyposażenia parku w Kozach, jako element rozbu-
dowy infrastruktury turystycznej i usług czasu wolnego”. Taras 
Pałacu Czeczów w Kozach, będący miejscem realizacji wielu 
imprez zyskał mobilne zadaszenie (ustawiane w trakcie imprez). 
Dodatkiem jest zakupiony ekran do tylnej projekcji, zestaw mi-
krofonowy, krzesła i leżaki do tworzenia widowni plenerowej. 
Wszystko ma służyć działaniom artystycznym Kojzkiego Kolek-
tywu Artystycznego, ale nie tylko. Zyskają także kreatywni lide-
rzy i organizatorzy innych przedsięwzięć. Jednymi z pierwszych 
testujących nowe rozwiązanie będą organizatorzy Kozy Nostra 
Rock Fest (o festiwalu piszemy na stronie 18).        (DK)

Sprzątali Beskidy

foto: arch. PTT 

Letnia inwestycja

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
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