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Na przestrzeni ostatnich miesięcy sukcesywnie modernizowany był 
gminny monitoring. Wysłużony i przestarzały sprzęt zastąpiony zo-
stał nowoczesnymi kamerami, obecnie w naszej miejscowości stała 
obserwacja często odwiedzanych miejsc to zasługa 38. urządzeń re-
jestrujących. Cały system połączony jest m.in. z  tym funkcjonującym 
od lat przy Pałacu Czeczów. Co ciekawe, nowe rozwiązania szybko 
poddane zostały weryfikacji. W grudniu młodociani sprawcy zdewa-
stowali sprzęt na skateparku. Po weryfikacji nagrań – mimo zmierz-
chu – ustalono personalia, a wandale zostali ukarani. 

(MS)

Licytowali dla WOŚP

38 kamer w Kozach

Strażacy pomagali 

W tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aktyw-
nie angażowali się nasi mieszkańcy. Pośród tysięcy licytacji pojawiły 
się również koziańskie akcenty. Z inicjatywy Gminy Kozy za pośred-
nictwem sieci mogliśmy wylicytować zwiedzanie Pałacu Czeczów 
z przewodnikiem, sesję foto w wybranym miejscu w Kozach, pakiet 
gminnych gadżetów z Kózką Marcelinką na czele i obiad z wójtem 
Gminy Kozy. 4 zwycięzców wylicytowało łączną kwotę 1750 zł, a naj-
większa z nich trafiła na konto WOŚP za możliwość wspólnego spo-
tkania z wójtem Jackiem Kalińskim. – Najważniejszy jest szczytny cel 
i pomoc – podkreśla z uśmiechem wójt.  

(MS)foto: arch.

Druhowie z OSP Kozy wzięli udział w akcji #SercaLenki przed-
stawiając w oryginalny sposób kształt serca, mający symbolizo-
wać dobroć ludzi ratujących przyszłość małej Lenki. Dziewczyn-
ka zmaga się z ciężką chorobą SMA, czyli rdzeniowym zanikiem 
mięśni. W challengu wzięło udział wiele jednostek straży w na-
szym regionie, wzajemnie zachęcając do zadania kolejne, rów-
nocześnie mobilizując następne osoby do dowolnych wpłat na 
rzecz chorej dziewczynki. Trzeba przyznać, że pomysłowości 
kozianom nie brakuje – charakterystycznego misia w otoczeniu 
strażackiego sprzętu prezentujemy na zdjęciu obok.               (MS)

foto: MS 

foto: arch. UG

foto: facebook.com/ospkozy 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Mieszkańcom Gminy Kozy

spokoju wypełnionego wiarą i wzajemną życzliwością,
smacznego święconego oraz wesołego Alleluja.

Niech Zmartwychwstały Chrystus
będzie światłem w życiu i nadzieją w trudnościach.

Radosnego Alleluja!

Wójt Gminy Kozy
Jacek Kaliński

Przewodniczący Rady Gminy
Miłosz Zelek 
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Przedszkole z nowymi oknami
W budynku Przedszkola Publicznego przy placu ks. Karo-
la Kochaja w ostatnich tygodniach prowadzone były prace 
związane z wymianą stolarki okiennej. 
– By nie zakłócić funkcjonowania przedszkola i zapewnić 
komfort dzieciom, prace prowadzone były w piątkowe po-
południa i soboty – tłumaczy Bożena Blachura, dyrektor PP.  
Łącznie wymieniono 29 sztuk. Nowe okna zamontowano 
w 4 salach dydaktycznych, 2 łazienkach, kuchni przedszkol-
nej, pomieszczeniu socjalnym, magazynie, sali gimnastycznej 
i klatce schodowej. Wymiana okien to kolejna inwestycja 
związana z termomodernizacją, mająca na celu podniesienie 
komfortu najmłodszych, przy równoczesnym efektywnym 
ogrzewaniu w okresie jesienno-zimowym. 

(MS)

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Głów-
ny Urząd Statystyczny przeprowadza Naro-
dowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. 

Spisem objęci są:
• mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, 

jak i cudzoziemcy,
• stali mieszkańcy Polski przebywający 

w czasie spisu za granicą.

Jak wygląda spis? Przybliżamy zapis 
dedykowanej ulotki:
Obowiązkową metodą jest samospis interne-
towy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wy-
pełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz 
tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź 
najbliższy urząd gminy. Na czas trwania 
spisu urzędy gmin przygotowały specjalne 

miejsca, gdzie wykonasz samospis.
Nie możesz wykonać samospisu interneto-
wego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 
i spisz się przez telefon. Jeśli nie spiszesz się 
przez internet ani przez telefon, skontaktuje 
się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bez-
pośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie 
z ustawą o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 r. nie mo-
żesz odmówić mu przekazania danych.
Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązko-
wy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmo-
wa udziału w spisie powszechnym grozi 
karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy 
o statystyce publicznej. Nie obawiaj się 
o swoje dane. Są u nas bezpieczne, po-
nieważ chroni je tajemnica statystyczna. 
Dane jednostkowe zbierane i gromadzone 
w badaniach przeprowadzanych w ramach 

statystyki publicznej są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie. Pracownicy statysty-
ki publicznej są zobowiązani do przestrze-
gania tajemnicy statystycznej.
Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? 
Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfi-
kować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl 
i bądź na bieżąco!
W naszej miejscowości wójt Gminy 
Kozy Zarządzeniem Nr 12/21 z dniem 
25 stycznia 2021 r. powołał Gminne Biu-
ro Spisowe (GBS):
Monika Olma – Zastępca Gminnego Ko-
misarza Spisowego, pełniąca jednocześnie 
funkcję koordynatora gminnego
Agnieszka Handzlik – Członek
Łukasz Kastura – Członek
Piotr Handzlik – Członek

(UG/RED)

foto: MS

Spis powszechny
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Relacja z XXIII sesji Rady Gminy Kozy
23 lutego 2021 r., odbyła się XXIII sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:

1) NR XXIII/193/21 w sprawie przyjęcia 
Gminnego programu polityki zdrowot-
nej w zakresie przeciwdziałania zakaże-
niom meningokokowym w Kozach;

2) NR XXIII/194/21 w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej w postaci dota-
cji celowej dla Miasta Bielska-Białej na 
dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoho-
lowym  w Bielsku-Białej;

3) NR XXIII/195/21 w sprawie zatwier-
dzenia planów pracy stałych komisji 
Rady Gminy Kozy na 2021 r.;

4) NR XXIII/196/21 w sprawie przyję-
cia programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami na terenie gminy Kozy 
w roku 2021 r.;

5) Rada Gminy odrzuciła projekt uchwa-

ły w sprawie ustalenia wysokości sta-
wek procentowych opłaty adiacenckiej 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści spowodowanego budową urządzeń 
infrastruktury technicznej lub w wyniku 
podziału nieruchomości, a także scale-
nia i podziału nieruchomości, głosując 
przeciw przyjęciu przedmiotowego 
projektu uchwały;

6) NR XXIII/198/21 w sprawie zwol-
nienia i zwrotu części opłaty pobiera-
nej od przedsiębiorców za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży;

7) NR XXIII/199/21 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;

8) NR XXIII/200/21 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI/189/20 Rady Gmi-

ny Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku , 
Uchwała Budżetowa na 2021 rok Gmi-
ny Kozy;

9) NR XXIII/201/21 w sprawie zacią-
gnięcia długoterminowej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Ponadto Rada Gminy zapoznała się z in-
formacjami: Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kozach o ochronie przeciwpożarowej 
w Gminie Kozy za rok 2020 oraz Gmin-
nego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola 
w Kozach o średnich wynagrodzeń na-
uczycieli za rok 2020. 
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)

Organizacja publicznego transportu zbio-
rowego spoczywa na samorządach, które 
mają za zadanie realizować ten obowiązek 
dla mieszkańców. Transport ten na terenie 
Powiatu Bielskiego, w tym również w Gmi-
nie Kozy, zabezpiecza Beskidzki Związek 
Powiatowo-Gminny za pośrednictwem 
swojego operatora jakim jest „Komunika-
cja Beskidzka”, a więc dawny PKS.
Co warte podkreślenia, „Komunikacja 
Beskidzka” jest totalnym zaprzeczeniem 
stereotypów, jakie przez lata utrwaliły się 
w przestrzeni publicznej, gdy tylko padało 
hasło PKS. Dziś to czołowy przewoźnik 
w regionie, który z nadzieją i ambicjami 
wkroczył w przyszłość zmieniając od 1 
stycznia br. nazwę, barwy oraz tabor, który 
jest prawdopodobnie najlepszy w całym 
subregionie południowym województwa 
śląskiego i części małopolskiego. Świadczą 
o tym m.in. nowe autobusy – Solaris Urbi-
no 12 CNG, które są ekologiczne, wygod-
ne oraz oferują pasażerowi duży komfort 
jazdy m.in. dzięki połączeniu wi-fi, wej-
ściami USB, klimatyzacją, strefą dla mamy 
z dzieckiem czy wygodnymi siedzeniami. 
Dziś po drogach regionu i naszej Gminy 
jeździ już 26 takich autobusów, a w nieda-
lekiej przyszłości będzie ich zapewne jesz-

cze więcej. 
Mimo trudów związanych z trwającą 
epidemią „Komunikacja Beskidzka” nie 
ograniczyła liczby kursów, nie zmieni-
ła rozkładów jazdy oraz w żaden sposób 
nie zredukowała swojej bieżącej działal-

ności, starając się wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców i lokalnego 
samorządu. Tylko w ubiegłym roku obec-
na „Komunikacja Beskidzka” po drogach 
Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego poko-
nała blisko 3,5 mln km, przewożąc w tym 
czasie ponad 3 mln pasażerów.
Co istotne, ceny biletów nie uległy w dobie 
pandemii żadnym zmianom i pozostają na 
podobnym poziomie. Dla przykładu – od 
1 stycznia br. bilet jednorazowy w Bielsku-
-Białej podrożał z 3 do 4 zł, a ulgowy z 1,5 
do 2 zł, miesięczny ulgowy z 50 do 55 zł, 
a normalny ze 100 do 110 zł, co generuje 
dodatkowe koszty dla samorządu. Dojazd 
„Komunikacją Beskidzką” z centrum Kóz 
do przystanku Bielsko-Biała ul. Piłsudskie-
go to koszt 4,20 zł, natomiast w MZK po 
tegorocznej podwyżce cen biletów 4 zł. 
Dodatkowo oferowane są bilety 50-prze-
jazdowe, gdzie cena jednego przejazdu na 
wyżej wymienionym odcinku to 2,12 zł. 
W ofercie dostępne są również specjalne 
bilety dla uczniów szkół ponadpodsta-
wowych oraz studentów w ramach tzw. 
Beskidzkiej Karty Pasażera, umożliwiają-
cej podróżowanie na wszystkich liniach 
komunikacyjnych organizowanych przez 
BZPG za ledwie „złotówkę”.                   (RED)

Przyjazna Komunikacja Beskidzka
Historia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (PKS) sięga już blisko 75 lat. Mimo zmian ustrojowych, organizacyjnych 
i ustawowych przedsiębiorstwo cały czas realizuje publiczny transport zbiorowy zarówno w naszej gminie, jak i regionie jako 
czołowy przewoźnik lokalny.

foto: arch. KB
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W rejonie ulic Jaskółczej i Spokojnej 
w ostatnich miesiącach przebudowany 
został system odwodnienia. – To rejon, 
w którym intensywne opady szczególnie 
dawały się we znaki mieszkańcom. Waż-
nym więc było, by inwestycję przepro-
wadzić kompleksowo – podkreśla Jacek 
Kaliński, wójt gminy Kozy.
Istotnie, w ramach przeprowadzo-

nych prac wykonano kanał deszczowy 
wzdłuż ulicy Jaskółczej, zabudowano 
urządzenia odwadniające, przebudo-
wano przydrożne rowy oraz przepusty 
odprowadzające wodę opadową i roz-
topową. Przygotowano nowe studzien-
ki rewizyjne, wykonano również wylot 
kanału do istniejącego potoku Leśniów-
ka. Po zakończeniu prac ziemnych upo-

rządkowano teren i przywrócono do 
stanu pierwotnego, odtwarzając równo-
cześnie nawierzchnię asfaltową.

Całość inwestycji wyniosła 696 181,97 zł 
z czego 677 796,86 zł to dofinansowanie ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

(R)

ZADANIE 2 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie Kolektora Czerwonka (od granicy 
gminy do torów PKP) w rejonie ulicy 
Dolnej”. Trwa budowa kanalizacji sani-
tarnej na Zadaniu nr 2. Prace budowlane 
realizowane są na kanałach:

• „P” i „N” –  rejon ul. Polnej i potoku 
Czerwonka;

• „K” – w ul. Dębowej.
Wykonawca wybudował do tej pory ok. 
60% kanalizacji sanitarnej.

ZADANIE 3 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Krzemionki”. Prace budowlane związane 
z budową kanalizacji sanitarnej są prawie 

zakończone. Prowadzone są prace porząd-
kowe. Do realizacji pozostały tylko odcinki 
kanalizacji w ul. Krańcowej.

ZADANIE 4 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Małe Kozy, Wróblowice”. Trwa budowa 
kanalizacji sanitarnej na Zadaniu nr 4. Pra-
ce budowlane realizowane są na kanałach:

• „St” – ul. Ptasia;
• „B” – rejon ul. Brzeziny.

Wykonawca wybudował do tej pory ok. 
4326 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi 
ok. 55 % zaawansowania robót liniowych. 

ZADANIE 5 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisa-
rzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Za-
daniu nr 5. Prace budowlane realizowane są 
na kanałach  „S” i „W” w  rejonie ul. Wapien-
nej. Wykonawca wybudował do tej pory ok. 
3000 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi ok. 
62% zaawansowania robót liniowych. 

Chcąc uzyskać większą ilość informacji 
na temat projektu oraz szczegółów doty-
czących realizacji poszczególnych zadań 
zainteresowani mogą zgłosić się do biura 
Jednostki Realizującej Projekt (JRP), ma-
jącego siedzibę w budynku Urzędu Gminy 
Kozy na II piętrze, pokój 23 lub odwiedzić 
stronę internetową – www.kozy.pl/jrp

(UG)

KALENDARIUM REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP X

Odwodnienie gotowe

foto: arch. UG
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„Zerówkowe” świętowanie

Choć z obostrzeniami i w reżimie sani-
tarnym w lutym odbył się bal karnawa-
łowy, który każda grupa zorganizowała 
w swojej sali. Nie zabrakło ciekawych 
strojów, licznych atrakcji, pięknej de-
koracji i słodkiego poczęstunku. Dzieci 
chętnie tańczyły i brały udział w karna-
wałowych zabawach. Wychowawczynie 
dołożyły zresztą wszelkich starań, aby 

każdy bawił się wyśmienicie. 
W grupach obchodzone były również 
walentynki. „Zerówkowicze” zapoznali 
się z historią tego święta i obdarowywa-
li przygotowanymi przez siebie kartka-
mi. W tym dniu każdy mógł powiedzieć 
sobie coś miłego, okazać życzliwość czy 
też po prostu uśmiechnąć się. 
W lutym świętowano ponadto Między-

narodowy Dzień Dinozaura. Dinozaury 
to temat niezmiernie lubiany przez naj-
młodszych. Dzieci na chwilę przeniosły 
się w czasy prehistoryczne, gdzie prym 
wiodły te olbrzymie gady. Przy pomocy 
filmów edukacyjnych i książek, pozna-
ły ich gatunki, środowisko naturalne 
i zwyczaje. 

(RED)

W Szkole Podstawowej nr 1 w Ko-
zach przez kilka dni lutego odbywa-
ły się bale karnawałowe, w których 
uczestniczyły dzieci z klas I-III. 
Podopieczni „Jedynki” z chęcią 
przystąpili również do ciekawych 
konkursów.

Ze względu na obowiązujące obostrze-
nia związane z pandemią imprezy były 
zorganizowane w salach przypisanych 
do każdej grupy. Mimo konieczności 
zachowania wszystkich środków ostroż-
ności zabawa była wyśmienita. Na twa-
rzach dzieci pojawił się uśmiech i zado-
wolenie. Kolorowe serpentyny i balony, 
którymi przyozdobiono sale lekcyjne, 
przeniosły wszystkich w klimat balu. 
Gościły na nim: wróżki, czarownice, 
księżniczki, policjanci, żołnierze, moty-
le, kotki i wiele innych barwnych posta-
ci z kreskówek i bajek.
Przy dźwiękach utworów znanych 
wykonawców dzieci miały okazję 
do wspólnej zabawy z rówieśnikami 

i swoimi wychowawcami. Uczniowie 
z wielkim zaangażowaniem startowali 
w atrakcyjnych konkursach przygoto-
wanych przez wychowawczynie. Ozna-
ką uczestnictwa w balu były rumieńce 
na twarzy i balon w ręku, z którym każ-
dy wracał do domu.
Również w lutym ośmioro uczniów z SP 
1 przystąpiło do Konkursu Poezji Pa-
triotycznej, który z powodu pandemii 
przesunięto w czasie o kilka miesięcy.  
Nie jest to zarazem jedyne działanie ma-
jące na celu kształtowanie świadomości 
patriotycznej i obywatelskiej, a reali-
zowane w koziańskiej „Jedynce”. Od 
stycznia uczniowie uczestniczą w ogól-
nopolskim projekcie „Baczyński”, któ-
ry ma nie tylko upamiętnić 100. rocz-
nicę urodzin Baczyńskiego, ale przede 
wszystkim zaciekawić młodzież histo-
rią, dziedzictwem kulturowym kraju 
i wzmacniać poczucie tożsamości na-
rodowej. Prezentowanie poety i poko-
lenia Kolumbów z pewnością sprzyja 
też kształtowaniu ogólnoludzkich zasad 

moralnych i dostarcza pozytywnych 
wzorców osobowych. – Okazuje się, że 
Baczyński i jego twórczość wciąż budzą 
żywe zainteresowanie, a przedstawicie-
le tragicznego pokolenia mogą być au-
torytetami dla naszych uczniów. Ważna 
jest również sama aktywizacja dzieci, 
szczególnie w czasie edukacji zdalnej – 
wyjaśnia koordynatorka pomysłu. Do 
końca roku szkolnego zaplanowano 
szereg czynności związanych z projek-
tem, m.in. konkursy, wystawy, gazetki 
tematyczne, prace plastyczne czy lekcje 
poświęcone pisarzowi.
Ostatnim ważnym wydarzeniem w ży-
ciu SP 1, które miało miejsce w lutym 
był udział pierwszej grupy nauczycieli 
w ogólnopolskiej akcji szczepienia na-
uczycieli przeciwko COVID-19. Wszy-
scy mają nadzieję, że zaszczepienie się 
tej i kolejnych grup pracowników szko-
ły wydatnie przyczyni się do podniesie-
nia poziomu bezpieczeństwa pracy i na-
uki w placówce. 

(SP)

Pomimo panującej pandemii grupy zerowe przy Szkole Podstawowej nr 1 pracują w stacjonarnej formie, zapew-
niając swoim podopiecznym pożyteczne spędzanie czasu.

foto: arch. SP1

Bale, konkursy i... szczepienia
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W ubiegłorocznych numerach Koziań-
skich Wiadomości można było prze-
czytać wywiady z byłymi samorządow-
cami z okazji 30-lecia funkcjonowania 
Samorządu w Kozach. Wymieniali oni 
powstanie Liceum jako jedno z naj-
ważniejszych osiągnięć tego środowi-
ska. Nie tylko zorganizowanie szko-
ły, ale także jej prowadzenie (Gmina 
Kozy jest organem prowadzącym, a to 
w Polsce rzadkość). 
Po prawie 28 latach Liceum opuści 
w ostatni piątek kwietnia dwutysięcz-
ny absolwent. Z pewnością ta osoba 
zostanie wyróżniona specjalnym dy-
plomem i pamiątkowym identyfika-
torem. Czy to będzie mieszkaniec 
Kóz? Prawdopodobieństwo jest pięć-

dziesięcioprocentowe. W roczniku 
2018-2021, tak jak w poprzednich, do 
„Baczyńskiego” aplikowali zarówno 
kozianie , jak i mieszkańcy ościennych 
miejscowości, w tym z Małopolski. Ha-
sło o dostępności edukacji w Kozach: 
„od przedszkola po maturę” sprawdza 
się bardzo dobrze. Na każdym pozio-
mie kształcenia wszystkie podmioty 
odpowiedzialne dbają o to, by nauka, 
wychowanie, rozwój zainteresowań, 
dostępność kultury, sportu spełnia-
ły najwyższe standardy (także w tych 
trudnych czasach pandemii). 
Celem pomysłodawców Liceum w Ko-
zach było danie absolwentom szans 
na wybór: zostanę w tym środowisku 
lub ruszę w świat, nawet ten najdalszy 

(nasi absolwenci mieszkają w USA, 
Kanadzie, Argentynie, Brazylii, Wiel-
kiej Brytanii i wielu krajach Unii 
Europejskiej). Wszędzie sobie pora-
dzę! I tak się dzieje. Niejedna osoba 
przezwyciężyła tutaj lęk przed „pro-
wincjonalnością”. Ale, co ważniejsze, 
nauczyła się budowania relacji, troski 
o wspólnotę, dbałości o samowycho-
wanie, czy rozpoznała lub pielęgnowa-
ła talenty. To atuty, które procentują 
w tych warunkach życia i pracy, które 
oferuje dzisiejszy świat. Zapraszamy 
więc w imieniu szkoły do poznania 
(stereotypy oceniania na bok!) „prze-
strzeni Baczyńskiego” w Kozach przez 
kolejny rocznik ósmoklasistów.

(Alina Nowak/RED)

Jaką szkołę wybrać po podsta-
wówce? Odpowiedzieć uczniom 
na to pytanie mają pomóc Mini 
Targi Edukacyjne w formule on-
-line (platforma ZOOM), zapro-
ponowane przez Szkołę Podsta-
wową nr 2.
– Obecne czasy są takie, że większość 
wydarzeń musimy organizować w sie-
ci. Naszym zamysłem jest, by każda 
szkoła ponadpodstawowa zaprezento-
wała swój profil na przestrzeni około 
20 minut – przybliżają organizatorzy. 
W mini targach wziąć udział mogą za-
równo uczniowie, jak i rodzice. – Mu-
simy jednak pamiętać, że platforma 

ZOOM ma ograniczenia techniczne 
– w jednym momencie, łącznie brać 
udział w wydarzeniu może maksymal-
nie 100 osób – tłumaczą organizatorzy 
targów.
Dzieci zainteresowane udziałem 
otrzymają drogą elektroniczną link 
kierujący do odbywających się pre-
zentacji przygotowanych przez 
szkoły. Swój udział zapowiedziało 
już koziańskie liceum, ale także kil-
ka innych szkół – Sokrates Bielsko, 
Bielska Szkoła Przemysłowa, Zespół 
Szkół im. gen. Stanisława Sosabow-
skiego w Bielsku-Białej ZDZ w Ka-
towicach, Technikum TEB Edukacja 

w Bielsku-Białej, Prywatne Techni-
kum Informatyczne i Bielska Szkoła 
Menedżerów. Pełna lista szkół wraz 
ze szczegółowymi godzinami prezen-
tacji danej placówki opublikowana 
zostanie końcem marca. Wstępny 
harmonogram zakłada rozpoczęcie 
wydarzenia o godz. 10.00, następnie 
od 10.15-14.45 odbywać będą się pre-
zentacje poszczególnych szkół. W go-
dzinach 14.45-15.00 zaplanowano zaś 
podsumowanie i zakończenie. 
Szczegóły i bieżące informacje znaleźć 
można w sieci na stronie internetowej 
Dwójki – www.sp2kozy.edupage.org.

(RED)

Idea „od przedszkola po maturę w Kozach” ciągle aktualna…

Internetowe targi edukacyjne

Baczyński to nie tylko nauka, ale też wie-
le wydarzeń towarzyszących. Na stałe 
w kalendarz wydarzeń wpisał się m.in. je-
sienny happening  „Biało-czerwono pod 
Platanem”. Przypominamy go archiwal-
nym zdjęciem z 2016 roku.

foto: arch. KW
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Czworonożni przyjaciele to dla wielu z nas 
niemalże pełnoprawni członkowie rodzi-
ny. Poświęcamy im uwagę, traktujemy 
z uczuciami, wychodzimy razem na space-
ry. Posiadanie zwierzaka to jednak równo-
cześnie obowiązki, o których powinniśmy 
pamiętać. 

O czym musimy więc wiedzieć będąc 
właścicielem lub opiekunem psa? Przede 
wszystkim powinniśmy zapewnić mu co-
roczne szczepienie przeciwko wściekliźnie, 
schronienie przed zimnem, upałami i opa-
dami atmosferycznymi. Psiaki powinny 
mieć również dostęp do światła dziennego, 
odpowiednią karmę i stały dostęp do świe-
żej wody. Co istotne – zgodnie z obowią-
zującymi przepisami – zwierzaki znajdu-
jące się w pomieszczeniach, klatkach lub 
kojcach muszą mieć możliwość swobod-
nej zmiany pozycji ciała. W przypadku, gdy 
zwierzę utrzymywane jest na łańcuchu jego 
długość nie może być krótsza niż 3 metry, 
a maksymalny czas nie może przekroczyć 
12 godzin. To podstawowe zasady. Są też 
jednak inne obowiązki i obostrzenia…

Przede wszystkim posiadając psa sprząta-
my (!) po nim w miejscach ogólnodostęp-
nych, a nieczystości wrzucamy do koszy 
tego przeznaczonych (dostępne np. w par-
ku w Kozach) lub do pojemników z frakcją 
pozostałości po segregacji. Szczególnie 
istotnym i ważnym punktem jest rów-
nież zapewnienie uwięzi w miejscach 
publicznych. Zwolnić zwierzę możemy 
tylko pod warunkiem, że ma założony 
kaganiec. – Zwracajmy na to szczególną 
uwagę. Niestety w większości przypad-
ków, gdzie dochodziło do niebezpiecz-
nych sytuacji z psami, właściciele mówili: 
„mój pies nic nie zrobi, jest niegroźny”. 
To podstawowy błąd, dlatego bezwzględ-
nie ta zasada musi być respektowana 
przez każdego właściciela. 
Dla naszego wspólnego 
bezpieczeństwa – mówi 
zapytany o ocenę przez 
naszą redakcję lokalny 
treser psów. W niektó-
rych miejscach obowią-
zują zakazy wprowadzenia 
psów (za wyjątkiem prze-

wodników) – np. na placach zabaw, pusz-
czanie psów wolno pod rygorem grzywny 
zakazane jest również w niektórych lasach. 
By było bezpiecznie, właściciele psów mają 
również obowiązek zabezpieczyć swoje 
posesje – szczelne ogrodzenie uniemoż-
liwiające zwierzęciu wydostanie się na 
zewnątrz, umieszczenie tabliczki informu-
jącej o znajdującym się terenie nierucho-
mości psu. 
  (RED)

Kto powinien wymienić piec?
W poprzednim numerze naszej gazety przybliżyliśmy zapi-
sy uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie woje-
wództwa śląskiego. Kogo obowiązuje? Czy to tylko piece 
węglowe? Wyjaśniamy poniżej, publikując zapisy uchwały. 

Zapisy uchwały antysmogowej
• tzw. uchwała antysmogowa obowiązująca od 1 wrze-

śnia 2017 roku została przyjęta przez Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego, nie przez Radę Gminy Kozy;

• zapisy uchwały wprowadzają ograniczenia na terenie 
całego województwa śląskiego; 

• zakazy wprowadzone uchwałą antysmogową dotyczą 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
wyłącznie paliw stałych (np. węgla, drewna), nie 
ma w uchwale zapisów dotyczących konieczności 
wymiany kotłów na paliwo gazowe, można je eks-
ploatować niezależnie od wieku kotła;

• Urząd Gminy Kozy na łamach „Koziańskich Wiado-
mości” kilka razy przypominał o konieczności wymia-
ny kotłów, pierwsza informacja pojawiła się w listo-
padowym wydaniu gazety w 2017 roku, kolejne przy 
okazji informowania mieszkańców o dotacjach gmin-
nych do wymiany kotłów.

Szczegółowe informacje uzyskać można również w sieci, 
odwiedzając oficjalną stronę Samorządu Województwa 
Śląskiego – www.powietrze.slaskie.pl.

(UG/RED)

Urząd Gminy w Kozach przypomina właścicielom nie-
ruchomości położonych w Kozach, że 31 marca br. mija 
termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi – za I kwartał 2021 r. Stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w I kwartale 2021 r. nie 
ulega zmianie i wynosi 23,00 zł od osoby za miesiąc.

W przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wy-
pełnia obowiązku segregacji odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości, wówczas zostanie mu w drodze 
decyzji administracyjnej naliczona opłata podwyższona 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysoko-
ści 69,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

Wszelkich informacji o wysokości opłaty oraz o ewentu-
alnych zaległościach  w opłatach za śmieci udzielają pra-

cownicy Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy Kozy –  
pokój nr 2 lub telefonicznie, 
pod nr telefonu: 33 829 86 67, 
w godzinach pracy Urzędu.
Wpłat można dokonać w ka-
sie Urzędu Gminy Kozy lub 
przelewem na indywidualne 
konto bankowe.    (UG)

Jakie są obowiązki właściciela psa?

Opłaty za śmieci
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Nastający okres wiosenno-letni 
bez wątpienia sprzyja aktywności. 
Także tej typowo turystycznej, dla 
której jako miejsce z gatunku ulu-
bionych często wybierane są szlaki 
Hrobaczej Łąki. Czy jednak „kul-
tura” górskich wędrówek jest taka, 
jaką być powinna? Czy potrafimy 
należycie zadbać o otaczające nas 
środowisko i cieszyć się z tego natu-
ralnego bogactwa?

W górach 
pamiętaj o środowisku

– Różnie z tym niestety bywa – przyznaje 
Tomasz Węgrzyn, prezes Koła Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego w Kozach, 
ale szybko dodaje, że w porównaniu do 
lat ubiegłych poprawę daje się zauważyć. 
– Świadomość tego, że ochrona środowi-
ska jest istotna coraz częściej przejawia się 
w konkretnych zachowaniach, zwłaszcza 
wśród osób młodego pokolenia – mówi. 
Ten pozytywny trend nie jest dziełem 
przypadku. PTT już od 2012 roku tyleż 
systematycznie, co i z powodzeniem prze-
prowadza akcję ekologiczno-edukacyjną, 
która ma na celu zbieranie śmieci z be-
skidzkich szlaków w okresie wiosny i wcze-
snego lata. Znikające odpady to nie jedyna 
korzyść. Młodzieży szkolnej przekazywana 
jest równocześnie wiedza z zakresu szero-
ko pojętej ochrony środowiska. Efekty też 
można poprzeć wymownymi konkretami. 
– Przypominam sobie, jak podczas jednej 
z ubiegłorocznych wycieczek byłem świad-
kiem bardzo budującego zdarzenia. Młody 
chłopak zwrócił uwagę dorosłej osobie, 
która wyrzuciła śmieć w nieodpowiednim 
miejscu. To właśnie ten kierunek, do któ-
rego dążymy – zauważa Węgrzyn.
Pamiętać należy, że każdy z nas może sam 
w znaczący sposób przyczynić się do po-
prawy stanu środowiska. I wcale nie musi 
być to okupione wielkim wysiłkiem. – To 
kwestia zmiany mentalności i przyzwy-
czajeń. Gdy wychodzimy w góry z reguły 
zabieramy ze sobą plecak, a w nim butelkę 
wypełnioną wodą. Po jej wypiciu wystar-
czy butelkę zgnieść i przy znacznie mniej-
szej jej objętości schować, a nie bezsensow-
nie wyrzucać w krzaki. Zresztą plastikowe 
butelki to prawdziwa plaga, gdy mówimy 
o odpadach napotykanych na szlakach – 
tłumaczy prezes koziańskiego PTT. Jak 
przekonuje Tomasz Węgrzyn, rzeczywi-
stość pandemiczna, w jakiej funkcjonu-
jemy już mniej więcej od roku, wpłynęła 
również na turystykę górską. – Chodzenie 

po górach i w ogóle wychodzenie na świe-
że powietrze, poprzez różnego rodzaju 
obostrzenia nam narzucane, stało się jesz-
cze bardziej rozpowszechnione. To akurat 
pozytywny trend. Ale i on niesie ze sobą 
pewne zagrożenia – mówi nasz rozmówca 
i dopowiada: – W górach pojawia się nie-
stety więcej osób, które moim zdaniem nie 
do końca mają świadomość szkodliwego 

wpływu swoich zachowań, choćby takich, 
jak pozostawianie śmieci gdziekolwiek.
Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie-
go w Kozach także stanęło przed koniecz-
nością przeorganizowania swojej aktyw-
ności. Doroczna wielka akcja sprzątania 
Beskidów, obejmująca masyw Hrobaczej 
Łąki, była właśnie w większym stopniu 
nastawiona na samodzielne przemierza-
nie szlaków. Worki wypełnione zebrany-
mi śmieciami nie zostały pozostawione 
w umówionym miejscu na zorganizowaną 
formę odbioru, jak to z reguły bywało, a każ-
dy zabierał je ze sobą. Formuły podobnej 

można spodziewać się w tym roku. – Dużo 
zależeć będzie od aktualnej sytuacji epide-
miologicznej. Chcielibyśmy natomiast od 
kwietnia do czerwca gruntownie wysprzą-
tać szlaki, bo potrzeba takich inicjatyw jest 
oczywista. Faktem jest jednak, że najlepiej 
byłoby, aby takie akcje wcale nie musiały 
się odbywać – stwierdza prezes Węgrzyn. 
Spodziewać się należy tymczasem, że uro-

kliwa Hrobacza Łąka niezmiennie przycią-
gać będzie liczne rzesze kozian, mieszkań-
ców okolicznych gmin, a nawet dalszych 
rejonów południa Polski. Tym bardziej, że 
najbliższe plany gminy Kozy, w ścisłym po-
rozumieniu z PTT i Nadleśnictwem Biel-
sko, zakładają systematyczne odnawianie 
szlaków, rzecz jasna bez ingerencji w natu-
ralne środowisko. Na zboczach Hrobaczej 
Łąki wyznaczane będą zarazem ścieżki 
rowerowe, prowadzące z Kóz poprzez ka-
mieniołom w kierunku bielskiego Lipnika. 
       (Marcin Nikiel)

Pierwsza wycieczka w ramach cieszącej się wciąż powodzeniem akcji ekologiczno-edu-
kacyjnej „Sprzątamy Beskid Mały” odbyła się w 2012 roku. Grupa kozian sprzątała wów-
czas szlaki na trasie z Kóz na Hrobaczą Łąkę.

foto: arch. TW

foto: arch. 
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Nowa hala sportowa w Kozach

– To inwestycja oczekiwana przez wielu uczniów, ale też mieszkańców. Nasza baza 
sportowa wzbogacona zostanie o nowoczesny obiekt, co szczególnie wpłynie na 
komfort dzieciaków z „Dwójki” i młodzieży z „Baczyńskiego” – mówi Jacek Ka-
liński, wójt gminy Kozy. W tym numerze przybliżamy elewacyjne rzuty nowego 
obiektu, którego budowa rozpocznie się w tym roku. 
Pełnowymiarowa hala sportowa zlokalizowana będzie po północnej stronie obec-
nego budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Wedle projektu na ścianach zamonto-
wane zostaną charakterystyczne elementy graficzne – herb gminy Kozy oraz dwie 
kozy nawiązujące do historii naszej miejscowości. Nowoczesny obiekt połączony 
zostanie przewiązką na poziomie pierwszego piętra z budynkiem szkoły, co zapew-
ni pełen komfort uczniom. – Spacery do hali CSW niebawem przejdą do historii, 
a uczniowie wspólnie z nauczycielami zaoszczędzą czas na właściwe zajęcia – pod-
kreśla wójt. 
Nowa hala będzie już trzecim tego typu obiektem w naszej miejscowości. W 1998 
roku w Kozach oddana została do użytku – jako jedna z pierwszych w całym regio-
nie – hala sportowa przy placu ks. Karola Kochaja, od ubiegłego roku nowocze-
sny obiekt sportowy dostępny jest dla uczniów i mieszkańców przy Niepublicznej 
Szkole Podstawowej. – Sport, szczególnie w wydaniu amatorskim, ma duży wpływ 
na nasze zdrowie. Mam nadzieję, że obiekt tętnił będzie życiem – podsumowuje 
wójt Kaliński.  

W LICZBACH
1850 – powierzchnia zabudowy 
w metrach kwadratowych 

17 500 – kubatura budynku w me-
trach sześciennych 

~ 200 – ponad dwieście miejsc prze-
widzianych zostało dla widowni

1 – na poziomie pierwszego piętra po-
wstanie przewiązka łącząca budynek 
szkoły z halą 

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

Elewacja od strony zachodniej (widok od boiska do koszykówki)

Elewacja od strony południowej (widok od ulicy Krakowskiej)
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Nowa hala sportowa w Kozach

Od zachodniej strony zabudowany zostanie parking 
i wjazd do nowego obiektu, który wkomponowany 
zostanie w aktualnie istniejącą architekturę.

Nowa hala połączona zostanie z budynkiem 
szkoły na poziomie pierwszego piętra.

foto: MS

Elewacja od strony wschodniej (widok od ulicy Przeczni)

Elewacja od strony północnej (widok od budynku szkoły)
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Orlicy LKS Orzeł Kozy bardzo do-
brze wypadli w turnieju w Krako-
wie, który zorganizowany zosta-
ło jako towarzyszący obchodom 
100-lecia funkcjonowania tamtej-
szej Prądniczanki.

Prócz duetu drużyn miejscowych kozia-
nom przyszło mierzyć się w turniejowej 
batalii z rówieśnikami 5 innych krakow-
skich akademii piłkarskich. W mocno 
obsadzonej stawce podopiecznych tre-
nera Jakuba Honkisza pokonali jedynie 
młodzi zawodnicy Prądniczanki, aż 4 
mecze przyniosły zwycięstwa zespołowi 
z Kóz, na koncie Orła znalazł się rów-
nież remis. Takie wyniki złożyły się na 
3. miejsce w klasyfikacji końcowej zawo-
dów „Prądniczanka Cup” w Krakowie.
Najskuteczniejszym strzelcem w ko-

ziańskiej drużynie okazał się Bartłomiej 
Komędera, który 7-krotnie trafiał do 
bramki. Z golami na koncie turniej 
zwieńczyli również Mikołaj Mystek, 
Bartosz Cybulski, Stanisław Dziki i Pau-
lo Amaro. Na indywidualne wyróżnie-

nie zapracował jako najlepszy bramkarz 
Jakub Micor. Barwy Orły przywdziewa-
li ponadto: Szymon Jędrzejczyk, Michał 
Krasowski, Błażej Wójcik oraz Hania 
Kubica. 

(LKS)

Reprezentująca LKS Orzeł Kozy 
Agata Kuc odniosła kolejny warto-
ściowy sukces w rywalizacji lekko-
atletycznej.
Podopieczna trener Beaty Harat wystar-
towała w Halowych Mistrzostwach Śląska 
w lekkiej atletyce, przeznaczonych dla za-

wodniczek i zawodników poniżej 16. roku 
życia. Agata Kuc raz jeszcze zademonstro-
wała wysokie umiejętności. W konkuren-
cji skoku w dal osiągnęła rekord życiowy 
– 4,84 m, co wystarczyło do zdobycia me-
dalu brązowego koloru.
Nie były to jedyne warte odnotowania re-

zultaty. Wspomniana medalistka pobiegła 
również na poziomie „życiówki” na dystan-
sie 300 m, docierając do mety po 45,16 sek. 
i zajmując tym samym 5. miejsce. Z kolei 
w biegu na 60 m swój personalny rekord – 
8,01 sek. poprawić zdołał inny z reprezen-
tantów Orła – Paweł Sacha.       (R)

Startujący w rajdach enduro kozianin Dominik Olszo-
wy intensywnie przygotowuje się do najważniejszych 
sportowych imprez w tym roku.

– Jestem w Hiszpanii, gdzie kontynuuję ostre przygotowania 
do sezonu. Przebiegają one bardzo dobrze. Zimą w Polsce 
ciężko porządnie pojeździć, także trzeba było wykorzystać 
nagrodę za zwycięstwo w Red Bull Enduro Lidze i odwiedzić 
raj Hard oraz SuperEnduro – zakomunikował w drugiej po-
łowie lutego Dominik Olszowy na swoim profilu na Facebo-
oku, publikując zarazem efektowne materiały ze szlifowania 
umiejętności technicznych.
Najbliższą imprezą, w której utalentowany sportowiec z Kóz 
ma wystartować, są Mistrzostwa Świata SuperEnduro 2021. 
Na ten moment widnieją w kalendarzu wydarzeń na samym 
początku kwietnia, a ich miejscem będzie sportowa arena 
w Budapeszcie na Węgrzech. – Bardzo się cieszę, że mistrzo-
stwa jednak się odbędą, chociaż pomysł zorganizowania 
trzech rund w cztery dni jest najbardziej hardkorowym, jaki 
słyszałem. Z pewnością nie będzie łatwo, ale zawody będą tak 
samo ciężkie dla wszystkich, więc motywacja do ostrego tre-
nowania jest teraz jeszcze większa – przyznaje nadzieja pol-
skiego enduro. 

(MA)

Krakowskie podium

Medalowa zdobycz

Po formę na mistrzostwa

foto: Arch. Dominik Olszowy #501

foto: Arch. LKS Orzeł
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Drużyna UKS Kozy z rocznika 2014 
znakomicie zaprezentowała się pod-
czas jednego z halowych turniejów ro-
zegranych w Bieruniu.

8:4 z SP Brzeszcze, 7:4 z AP Przeciszów, 7:4 
z BAP Gol i aż 14:2 z Niepokornymi Orze-
sze – to imponujące rezultaty, jakie w kon-
frontacjach z rówieśnikami młodzi kozianie 
uzyskali w bieruńskiej hali. Do tak okazałych 

osiągnięć w największym stopniu przyczynił 
się Wojciech Greń, który zanotował dla eki-
py z Kóz 11 trafień. W ofensywie wysokimi 
umiejętnościami wykazali się także: Mak-
sym Świerc i Filip Kipping (po 6 goli) oraz 
jedynaczka spośród dziewcząt w składzie 
UKS – Aleksandra Gardas (5 goli).
Co jednak szczególnie ważne, wszyscy 
uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe 
certyfikaty i z uśmiechem na twarzy po 
udanej rywalizacji powrócili do Kóz.

Skład drużyny UKS Kozy: Aleksandra Gar-
das, Michał Gacek, Wojciech Greń, Maksym 
Świerc, Mikołaj Firganek, Filip Kipping, Michał 
Jachymek, Fabian Typek, Igor Gębala, Tade-
usz Kotarba, Krzysztof Olma.

(UKS)

Aż 119 uczestników przystąpiło do kolejnej edycji biegu na 
orientację „Zorientowane Kozy 2021”.
Impreza ciesząca się niesłabnącą popularnością przeprowadzona 
została w sobotę 6 marca. Organizatorzy przygotowali 4 nowe tra-
sy, a ze względów bezpieczeństwa wydarzenie podzielono na dwie 
części. Część rekreacyjna (trasa R długości ok. 2,5 km dla zespo-
łów rodzinnych) wystartowała od godziny 10:00, zaś część spor-
towa (trasy A, B, C różnych długości z klasyfikacją indywidualną 
dla kobiet i mężczyzn oraz dopuszczalnym startem „dwójek” i ekip 
mieszanych) godzinę później.
Specjalne „stacje” w ramach biegu „Zorientowane Kozy 2021” 
przygotowane zostały m.in. na terenie parku dworskiego, stadionu 
piłkarskiego oraz okolicznych ulic. Na trasę uczestnicy wyruszali 
w poszczególnych kategoriach co 60 sekund, będąc zaopatrzony-
mi w mapy z zaznaczonymi punktami do odnalezienia. Liczyła się 
przede wszystkim świetna zabawa, której nie brakowało. 

(MA)

Na kolejną 2-letnią kadencję, pod-
czas zebrania sprawozdawczo-wy-
borczego, wyłonione zostały władze 
UKS Kozy. Prezesem klubu pozo-
stała Monika Zembowicz.
– To wielki zaszczyt kierować tak rozwi-
jającym się i prężnie działającym stowa-
rzyszeniem. To, co trenerzy, działacze, 
sponsorzy i rodzice robią dla dzieci z na-
szej miejscowości jest godne pochwały. 
Nie zamierzamy na tym poprzestać 
i silniejsi o nowe osoby w klubie rozpo-
czynamy kolejną kadencję – stwierdziła 
Monika Zembowicz.
W następstwie przeprowadzonych wy-
borów w bieżącym funkcjonowaniu 
UKS Kozy „nowej-starej” prezes po-

magać będą jako członkowie zarządu: 
Monika Jagosz, Klaudia Kipping-Zna-
mirowska, Sabina Maciąg, Przemysław 
Greń, Piotr Szypuła i Paweł Koziołek. 
Z kolei w komisji rewizyjnej zasiadać 
będą: Ewa Nowak, Arkadiusz Gąsiorek 
oraz Mateusz Sołczykiewicz.
Zanim w Domu Kultury doszło przy za-
chowaniu reżimu sanitarnego do wspo-
mnianych wyborów, złożono podzięko-
wania poprzedniemu zarządowi, który 
jednogłośnie otrzymał absolutorium 
z minionej działalności. Podkreślono 
zarazem, jak ważną rolę dla dynamicz-
nego rozwoju UKS Kozy odgrywają 
zaangażowani rodzice podopiecznych 
klubu.                    (RED)

Z kompletem zwycięstw

foto: Arch. UKS Kozy

Z mapami po Kozach

foto: Arch. CSW Kozy

UKS ma nowe władze

foto: Arch. UKS Kozy
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W ramach realizowanego przez biblio-
tekę mikroprojektu „Kojzkie perełki 
w malarstwie i rzeźbie pogranicza pol-
sko-słowackiego” odbędą się warsztaty 
snycerskie dla dorosłych. Zajęcia będą 

całkowicie bezpłatne, a biblioteka za-
pewni wszelkie niezbędne narzędzia 
i materiały. Zapisy odbywać się będą 
poprzez internetowy formularz zgłosze-
niowy /ilość miejsc ograniczona/.

Szczegóły niebawem na stronie interne-
towej www.gbpkozy.pl oraz na profilu 
facebookowym biblioteki. 

(GBP)

Święta Wielkanocne nierozerwalnie zwią-
zane są z symboliką zmartwychwstania, 
czyli budzenia się do nowego życia. O cy-
kliczności zmian zachodzących w przyro-
dzie przypomina nam pora roku, w której 
obchodzimy Wielkanoc. Po zimowym 
letargu następuje ponowne odrodzenie. 
W kulturze ludowej – tak bardzo związanej 
z życiem przyrody i z porami roku – okres 
wiosny, a w szczególności Świąt Wielka-
nocnych przepełniony był różnorodnymi 
obrzędami mającymi na celu przyspiesze-
nie wegetacji. W okresie świątecznym do 
głosu dochodzi także symbolika dwóch 
żywiołów: wody i ognia. 
Te dwa elementy pojawiają się wyraźnie 
w czasie obrzędów wielkosobotnich. Na 
przypomnienie zapomnianych koziań-
skich tradycji zasługują zachowania towa-
rzyszące święceniu ognia w Wielką Sobotę. 
W liturgii kościelnej formuła rozpalania 
ogniska poza świątynią i odbywających 
się przy nim obrzędów jest praktykowa-
na do dzisiaj. Zapomnieniu uległ typowo 
ludowy zwyczaj przynoszenia na nabo-
żeństwo Wielkosobotnie cienkich prętów 
leszczynowych bądź olchowych. Patyki te 
– pojedynczo bądź w wiązkach – opalano 
w święconym ogniu. Ten zwyczaj prakty-
kowali najczęściej młodzi, kilkunastoletni 
chłopcy oraz mężczyźni posiadający go-
spodarstwa rolne. Tak opalone w obrzę-
dowym ogniu patyki, w Wielkanoc bądź 
Poniedziałek Wielkanocny, cięto na krót-
sze kawałki, z których wykonywano małe 
krzyżyki. Jeden dłuższy kawałek nacinano 
wzdłuż do połowy i w tak powstałe nacię-
cie wsuwano prostopadle krótszy odcinek 
przepołowiony na całej długości. Powsta-
łe w ten sposób krzyżyki stanowiły zwartą 
całość, bez dodatkowych łączących ele-

mentów. Krzyżyki wtykano na rogach sta-
jań, czyli pól uprawnych. Młodzi chłopcy 
często odwiedzali sąsiednich gospodarzy 
oferując im, za niewielką opłatą, umiesz-
czenie w polach krzyżyków. Wierzono, że 
wielkosobotni ogień uświęca również „za-
nurzone” w nim gałązki, a powstałe z nich 
krzyżyki, symbolizujące ofiarę Chrystusa, 
będą zabezpieczały pola uprawne przed 
nieurodzajem i klęskami żywiołowymi. 
Krzyżyki takie umieszczano także na bu-

dynkach mieszkalnych, np. nad drzwiami 
wejściowymi, nad oknem bądź na strychu. 
Miały strzec wtedy dom przed pożarem. 
W zbiorach Izby Historycznej zachowała 
się fotografia prezentująca święcenie ognia 
przez ks. Franciszka Żaka w Wielką Sobotę 
30 marca 1929 roku. Na pierwszym planie 
i po bokach widoczni są chłopcy trzymają-
cy w rękach patyki.

(Bartłomiej Jurzak) 

Ogień Wielkiej Nocy

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V A Polska Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa

Warsztaty snycerskie

 Święcenie ognia przed kościołem w Kozach 
w Wielką Sobotę 30 marca 1929 roku.

foto: Arch. 



W styczniu br. Dom Kultury, 
Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłosiły 
konkurs „Koziańskie anegdoty”. Potrwa do czerwca, ale 
po każdym miesiącu zaplanowano podsumowanie i wy-
łonienie najciekawszych anegdot. Zgodnie z zapowiedzią, 
najciekawsze z nich prezentować będziemy na naszych ła-
mach. 
W pierwszym, lutowym etapie wyróżniono dwie – ich au-
torami są Maksymilian Dudys i Halina Kozieł. Anegdoty 
prezentujemy poniżej (pisownia oryginalna), zachęcając 
równocześnie wszystkich z Państwa do wzięcia udziału 
w zabawie. Szczegóły znaleźć można na stronach interne-
towych organizatorów. 

Maksymilian Dudys, „Jak można nie wiedzieć, 
gdzie leżą Kozy!”
Gdy miałem 6 lat, pojechałem z mamą i malutkim wów-
czas bratem do sanatorium w Rabce-Zdroju. Ledwo po 
przyjeździe, zanim jeszcze udaliśmy się do wyznaczonych 
pokoi, zapoznałem się z nowym kolegą, pochodzącym 
z okolic Lublina.
Jaś zapytał mnie: 
- Skąd jesteś?
- Z Kóz – odpowiedziałem.
- A gdzie są Kozy?
Ja mu na to: 
- To ty nie wiesz, gdzie są Kozy?!
Moja odpowiedź, dodatkowo wyrażona bardzo poważ-
nym tonem, rozbawiła wszystkich dorosłych oczekujących 
z nami na korytarzu.
Anegdota ta krąży w mojej rodzinie już blisko 10 lat. Moż-
na też wysnuć z niej wniosek, że dla kilkuletniego dziecka, 
miejscowość, w której żyje, jest najważniejsza na świecie 
i dziwi go, że są ludzie, którzy o niej nigdy nie słyszeli.

Halina Kozieł, „Kozy w Warszawie”
Było w latach siedemdziesiątych zwyczajem, że roczniki 
ósmoklasistów wyjeżdżały na wycieczkę szkolną do sto-
licy. Specjalny pociąg wiózł dzieci z Kóz i okolicy żeby 
mogły poznać centrum Warszawy, Królewskie Łazienki 
i pałac w Wilanowie. 
Po trudach zwiedzania wszystkich ulokowano w hotelu 
niedaleko Pałacu Kultury. Rankiem uczniowie z różnych 
grup zeszli do restauracji hotelowej, na śniadanie. Perso-
nel dwoił się i troił nie mogąc nadążyć z obsługą wygłodzo-
nych, młodych ludzi.
W pewnym momencie jedna z wychowawczyń poirytowa-
na oczekiwaniem zapytała przechodzącego kelnera:
- Ile jeszcze będziemy czekać? Kiedy wreszcie przyniesie-
cie to jedzenie dla Kóz.
Na co kelner z rozbawieniem  zapytał:
- A co mamy Wam podać kapustę czy sałatę?

15ROZRYWKA

W lutym na profilu facebo-
okowym Gminy Kozy w kon-
kursie brały udział… maluszki! 
Urząd Gminy w Kozach zaprosił do 
zabawy rodziców, którzy w 2020 roku 
doczekali się potomstwa, otrzymując tym samym w ramach 
gratulacji koziańskie body z charakterystycznym haftem 
herbu Kóz i napisem „Jestem z Kóz”. 
Prezentując zdjęcie swojej pociechy najmłodsi wspólnie z ro-
dzicami mogli wzbogacić się o kolejny element dziecięcej gar-
deroby – charakterystyczne, dziergane czapeczki. 
Spośród zgłoszeń wyłoniono 6 zwycięskich fotografii, a na-
grody powędrowały m.in. do Emilii i Mileny – dumnie pre-
zentujących się na zdjęciu w swoich koziańskich body. 
Uzupełnijmy, że w ubiegłym roku urodziło się w Kozach 123. 
dzieci, a najczęściej wybieranymi imionami były Maja i Milena 
dla dziewczynek oraz Antonii i Leon dla chłopaków. 

(RED)

foto: facebook.com/UrzadGminyKozy

Poprawna odpowiedź w naszej krzyżówce w lutym to: 
Przedwiośnie. Nagrodę otrzymuje Mariusz Fabia. 

(RED)



16 Koziańskie Wiadomości
MARZEC 2021 KULTURA

Wreszcie z publicznością 

W Domu Kultury w Kozach odbył 
się XXV Konkurs Recytatorski Poezji 
Patriotycznej. Było to zaległe wyda-
rzenie, które z powodu obostrzeń nie 
mogło odbyć się w pierwotnie plano-
wanym, zeszłorocznym terminie.
Do jubileuszowej edycji konkursu przy-
stąpiło 19-tu uczestników w czterech kate-
goriach wiekowych: (Kategoria A: Szkoła 
Podstawowa – klasy I-III, Kategoria B: 
Szkoła Podstawowa – klasy IV-VIII, Kate-
goria C: szkoła średnia oraz Kategoria D: 
OPEN).  Jury w składzie: Kuba Abraha-
mowicz – przewodniczący oraz członkinie: 
Krystyna Małecka i Sabina Piskorek po 
wysłuchaniu recytatorów przyznało nastę-
pujące nagrody:
• w kategorii A: I miejsce Kornelia Okrze-

sik, II miejsce Nadia Orpik, wyróżnienie 
przyznano Marcelinie Nycz,

• w kategorii B: I miejsce Jarosław Olma, 
II miejsce ex aequo Marcin Adamski 
i Klaudia Lapczyk, wyróżnienie przyzna-
no Bartoszowi Niteckiemu,

• w kategorii C: I miejsce Monika Pawlik, 
II Angelika Handzlik,

• w kategorii D: I miejsce Laura Warszaw-
ska, II miejsce Robert Góra.

Nagrody i dyplomy wręczał najlepszym 
zastępca wójta gminy Kozy Marcin Lasek, 
a Jury zarekomendowało równocześnie 
do udziału w XXII Powiatowym Konkur-
sie Recytatorskim „Słońce, słońce i życie” 
2021 trzech uczestników: Jarosława Olmę, 
Marcina Adamskiego i Klaudię Lapczyk.
Nim rozstrzygnięto konkurs, podczas 

oczekiwania na werdykt Jury warsztaty dla 
uczestników przygotowała Alina Nowak – 
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. 
K.K. Baczyńskiego. 
– Gratulujemy wszystkim wykonawcom, 
dziękujemy za udział i zapraszamy do ko-
lejnej, tegorocznej edycji konkursu. Dzię-
kujemy również opiekunom artystycznym 
i nauczycielom, którzy przygotowali re-
cytatorów do jubileuszowego konkursu – 
podsumowali organizatorzy. 
Konkurs organizowany jest przez Dom 
Kultury w Kozach w trosce o zachowanie 
w świadomości ludzi, a przede wszystkim 
dzieci i młodzieży, szacunku do literatury 
patriotycznej oraz ukazania wartości pa-
triotycznych jako norm postępowania.

(DK)

Po raz pierwszy od wielu miesięcy. Wyma-
rzony, wytęskniony, wyczekany – występ 
przed publicznością Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Kóz. – Czy byliśmy pierwsi? 
Być może – uśmiechają się muzycy.
Choć nadal zgodnie z obowiązującymi ry-
gorami sanitarnymi i obostrzeniami, ale za 
to z sukcesem i wielkimi emocjami, 12 lute-

go br. odbył się semestralny popis uczniów 
MOD w Kozach. Młodzi instrumentaliści 
wystąpili przed swoimi najbliższymi, in-
struktorami oraz orkiestrowymi kolegami. 
– Nareszcie sala Domu Kultury wypełniła 
się nie tylko dźwiękami, ale również grom-
kimi oklaskami – podkreślają wspólnie.
A nasi muzycy nie odpuszczają i przygo-

towują się już do kolejnych wystąpień. 
Jednym z nich ma być czerwcowy koncert 
wraz z Chórem Domu Kultury i formacją 
Walimy w Kocioł na wspólnej scenie z Ma-
leo Reggae Rockers oraz udział w konkur-
sach festiwalowych „Złotej Trąbki”.

(DK)

Recytowali po raz 25.

foto: arch. DK

foto: arch. DK
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Epidemia, epidemią, a tradycja 
musi być zachowana – z tego zało-
żenia wyszli członkowie Zespołu 
Pieśni i Tańca Kozianie. Pracując 
od stycznia br. przygotowali się do 
„chodzenia po śmierguście”.
Z pomocą zespołowi przyszedł pan 
Marek Woźniak, doskonale zaznajo-
miony z tą tradycją. Barwna opowieść 
uzupełniona fotografiami z albumu 
i ćwiczeniami praktycznymi, a w tym 

warsztatami z wykonywania masek 
śmierguśniczych, stanowiła podsta-
wę do dalszego działania. Tu już pani 
Krystyna Mirocha oraz starsi, obeznani 
z obyczajem członkowie zespołu przy-
szli z pomocą dobierając stroje do po-
staci śmierguśników i układając scena-
riusze przyszłych „akcji”. 
Wszystkie poczynania zostały udoku-
mentowano filmowo, a z materiałów 
powstała kolejna produkcja wideo ZPiT 

Kozianie. Premiera filmu pt: „Przyszli 
my tu po śmierguście” odbędzie się 4 
kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 na kanale 
YouTube Domu Kultury w Kozach. 
Zachęcamy więc do oglądania i… do 
naśladownictwa! Z przymrużeniem oka 
napisać można, że zachowując tylko 
dystans społeczny, bo maska i tak musi 
być na twarzy śmierguśnika – bądź co 
bądź to nasza tradycja.

(MM)

Aktywny udział Gminnej Biblioteki Publicznej w ze-
szłorocznej akcji przygotowanej przez markę Kinder 
przyniósł sukces. W ramach konkursu „Przerwa na 
wspólne czytanie” nasza biblioteka została nagro-
dzona pufami. Wygodne i w charakterystycznym 
czerwonym kolorze siedziska, służyć będą najmłod-
szym czytelnikom podczas kolejnych zajęć. Nie 
tylko jednak nowe elementy wystroju pojawiły się 
w bibliotece. Nagrodą były również nowe tytuły 
z Wydawnictwa ZNAK, przeznaczone dla dziecia-
ków. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że na 
najmłodszych czeka „wygodne czytanie”.

(GBP)

„Przyszli my tu po śmierguście”

foto: arch. DK

Pufy w bibliotece

foto: arch. GBP
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Informujemy, że Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w Kozach, które prowadzą akcję szczepień są: Centrum 
Medyczne MED-KOZ & MEDIKO, ul. Lipowa 2, 43-340 Kozy, tel. 33 817 38 96 oraz Lekarz Twojej Rodziny, ul. Szkolna 1, 
43-340 Kozy,  tel. 33 817 42 12, 33 819 00 30.
Przypominamy, że po udanej rejestracji i otrzymaniu terminu, osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, 
ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu. 
Gmina Kozy uruchomiła numer telefoniczny, za pomocą którego uzyskać można informację w zakresie zgłoszenia potrzeby 
transportu osoby w ustalonym terminie szczepienia – 538 551 939 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00). 
Osoba odpowiedzialną jest Sebastian Harężlak, inspektor Urzędu Gminy w Kozach.

(UG)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pro-
mocji Gminy Kozy wraz z Domem Kultu-
ry w Kozach zapraszają do udziału w kolej-
nej, 13. odsłonie Konkursu na Koziańską 
Pisankę Wielkanocną.
Prace wykonane dowolną techniką należy 
składać wraz z wypełnioną kartą zgłosze-
nia (w przypadku prac osób nieletnich 
przez rodziców lub opiekunów prawnych) 
w recepcji Pałacu Czeczów w Kozach do 
19 marca br. do godz. 17.00.
– Karta zgłoszenia dostępna jest do pobrania 
na stronie www.domkultury.kozy.pl, moż-
na ją również odebrać w pałacowej recep-
cji. Co ważne, każdą pracę należy podpisać 

imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora, 
dopuszcza się równocześnie prace wielooso-
bowe – informują organizatorzy. Szczegóło-
wy regulamin dostępny jest na stronie www.
domkultury.kozy.pl oraz fan page’u konkur-
sowym w serwisie facebook.com – „Konkurs 
na Koziańską Pisankę Wielkanocną”. 
A jeśli nie planujecie brać udziału w zabawie, 
zachęcamy do odwiedzin wystawy – zarów-
no w sieci, jak i w Pałacu Czeczów. Zaplano-
wano ją w dniach 22-26 marca, rozstrzygnię-
cie konkursu 28 marca br.    (DK)

Końcem 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zgłosiła swój udział w projekcie „Cyfrowi eksperci w podregionie BIEL-
SKIM”, realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. W ramach przedsięwzięcia pracownicy koziańskiej biblioteki zo-
staną przeszkoleni w dziedzinie nauki programowania dla dzieci oraz internetowego dziennikarstwa. Po nabyciu kompetencji w naszej 
bibliotece odbędą się zajęcia dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat z wykorzystaniem tabletów, robotów EDISON i Photon oraz gry „Scottie 
Go!”. Projekt jest częścią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III – Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.                  (GBP)

Tradycyjna wystawa pisanek przygotowana 
zostanie w Pałacu Czeczów. foto: arch. MS

Cyfrowi eksperci w bibliotece

ZDROWIE
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Doroczny konkurs na przygotowanie 
świątecznej kartki wielkanocnej po-
nownie cieszył się sporym zaintere-
sowaniem. Do zabawy przygotowanej 
przez Stowarzyszenie Kozianki przy-
stąpiło ponad 70. autorów. 
Oceniając zgłoszone prace komisja przy-
glądała się, jak autorzy połączyli symbolikę 
świąt z elementem promocyjnym Gminy 
Kozy. Herb Kóz, charakterystyczne kózki 
czy Pałac Czeczów – to najczęściej wystę-
pujące propozycje, zgrabnie wkompono-
wane w projekty. 
Najlepszą pracą uznano kartkę przygo-
towaną przez Karola Pudełko, nagroda 
internautów trafiła do Pauliny Handzlik. 
Szczegółowe wyniki znaleźć można w sieci 
– www.kozy.pl, tymczasem prezentujemy 
10 kartek przygotowanych przez dzieciaki, 
które poddane były głosowaniu.                     

(RED)

Świąteczne kartki wybrane

Nagroda Internautów 
Paulina Handzlik (kl. 7a SP2)

Nagroda Główna 
Karol Pudełko (kl. 6A NSP)



W ostatnich dniach lutego podpisano 
umowę na realizację projektu pn.”Szlak 
Koziańskich Ciekawostek”, który powsta-
nie przy współpracy z Euroregionem Be-
skidy. Mikroprojekt jest współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej INTER-
REG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz 
z budżetu państwa. „Szlak Koziańskich 
Ciekawostek” jest realizowany przy współ-
pracy z Gminą Mosovce na Słowacji.
Projekt zrodził się z chęci zaprezentowania 
mieszkańcom Kóz i turystom odwiedzają-
cym miejscowość walorów historycznych, 
stanowiących ważny element dziedzictwa 
kulturowego terenu pogranicza PL-SK. 
Na terenie Kóz, w okolicy 53 zabytkowych 
obiektów, powstanie 39 tabliczek z krótką 
informacją historyczną. Na bazie tych punk-
tów, zostanie wydany folder i przewodnik, 

stanowiący kompendium wiedzy na te-
mat miejscowości, zabytkowych obiektów 
i miejsc wartych zobaczenia. Atrakcje tu-
rystyczne zostaną umieszczone na mapie, 
co pomoże w sprawnym dotarciu do celu. 
Uzupełnieniem całości projektu będzie stro-
na internetowa, wzbogacona w liczne foto-
grafie i rozwinięcie „ciekawostek” z tablic 
terenowych. Wszystkie materiały zostaną 
przygotowane w trzech językach (polskim, 
angielskim i słowackim), by każdy turysta, 
nawet zagraniczny, mógł bez problemu od-
wiedzić interesujące go miejsca. 
W ramach projektu przewidziane są dzia-
łania „miękkie”, będące cyklem spacerów 
z przewodnikiem, po nowo wyznaczo-
nym szlaku. Spacery dedykowane będą 
dla dzieci z koziańskich szkół mając na 
celu poznanie dziedzictwa kultury i przy-
rody pogranicza PL-SK.
„Szlak Koziańskich Ciekawostek” pozwoli 

uchronić od zapomnienia historię cennych 
obiektów i miejsc oraz pogłębiać wiedzę hi-
storyczną przyszłym pokoleniom. 
  (UG/RED)

Szlak Koziańskich Ciekawostek

Marcin Lasek – zastępca wójta gminy Kozy: 
– W Kozach znajduje się wiele miejsc mających wyjąt-
kową historię. Wszystko jednak zmienia się, niektóre 
z nich są obecnie tylko wspomnieniem, np. wybrane, 
dawne zabudowania obejrzeć możemy tylko na foto-
grafiach. Realizowany projekt ma nam o nich przypo-
minać, tworząc równocześnie obraz naszej miejsco-
wości, który kształtował się na przestrzeni wielu lat 
i pokoleń. To mnóstwo ciekawostek, liczb czy zdjęć. 
Wierzymy, że zaciekawią zarówno naszych mieszkań-
ców, jak i gości odwiedzających Kozy. 

Jednym z oznaczonych miejsc w ramach projektu będzie dawna, dolna stacja kolejki 
do Kamieniołomu. Nieistniejące już zabudowania obecnie wspominać możemy za po-
mocą historycznych fotografii. Prezentujemy zdjęcie ze zbiorów Adolfa Zubera.

Mikroprojekt pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
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W ostatnich dniach lutego podpisano umowę na realizację projektu pn."Szlak Koziańskich 
Ciekawostek", który powstanie przy współpracy z Euroregionem Beskidy. Mikroprojekt jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. „Szlak 
Koziańskich Ciekawostek” jest realizowany przy współpracy z Gminą Mosovce na Słowacji. 

 

 
 

Fot 1.Podpisanie umowy między wójtem Gminy Kozy – Jackiem Kalińskim 
 i dyrektorem Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” Marcinem Filipem. 

Podpisanie umowy między wójtem 
Gminy Kozy – Jackiem Kalińskim
 i dyrektorem Biura Stowarzyszenia 
„Region Beskidy” Marcinem Filipem


