
Słoneczne 
grzybobranie

Wymiana 
kotłów

Budżet 
Obywatelski



2 Koziańskie Wiadomości
PAŹDZIERNIK 2021 WYDARZENIA

Wracając wspomnieniami do tegorocznych Dni Kóz, połączonych ze 
Świętem Powiatu Bielskiego i Dożynkami Gminnymi, nie sposób nie 
wspomnieć o interesującym wydarzeniu. Do Pałacu Czeczów zawitała 
sztuka w towarzystwie muzyki. Wszystko za sprawą wernisażu wystawy 
prac plastycznych lokalnego artysty – Patryka Owcarza oraz koncertu 
zespołu „Brasownik”. Możliwość zapoznania się z prezentowanymi pra-
cami przy akompaniamencie muzyków, wykonujących tego wieczoru 
popisowo standardy muzyki rozrywkowej, spotkało się z dużym zainte-
resowaniem zgromadzonych widzów i słuchaczy. Jeśli jeszcze nie mieli-
ście Państwo okazji, zaległość można nadrobić. Wystawę nadal można 
odwiedzić w godzinach otwarcia Pałacu Czeczów.                 (DK)

Sztuka i muzyka  

Hala w budowie 

foto: arch.foto: Gaba Kine

foto: arch.

foto: arch. UG 

Na pierwszym piętrze Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach 
uruchomiona została we wrześniu kawiarnia. Czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 16:00-21:00. W tym klimatyzowanym 
pomieszczeniu oferowane są m.in. soki ze świeżo wyciskanych owoców, 
aromatyczna kawa, różne rodzaje herbat oraz słodkie i słone przekąski. 
Dla gości przygotowywane są również świeżo pieczone gofry w przeróż-
nych konfiguracjach – z bitą śmietaną, nutellą, dżemem, polewą czekola-
dową, truskawkową czy cukrem pudrem. CSW w Kozach przewidziało 
możliwość wynajęcia pomieszczenia kawiarni na prywatne wydarzenia, 
jak np. urodziny, spotkania towarzyskie, wspólne kibicowanie, zebrania, 
szkolenia. Szczegóły uzyskać można telefonicznie: 505-091-883.      (CSW)

A może do kawiarni?

foto: arch. CSW

Rusza kolejna edycja konkursu fotograficznego, którego głów-
nym celem jest dokumentowanie życia wsi Kozy i jego miesz-
kańców. Finał konkursu to oczywiście wystawa pokonkursowa 
organizowana w Domu Kultury w Kozach (wernisaż 8 listopa-
da, godz. 18.00). Organizatorzy konkursu – Stowarzyszenie na 
Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Kozy, czekają na prace do 
17 października 2021 r. (należy wysyłać je na adres: konkurs@
dk.kozy.pl). Szczegółowy regulamin konkursu oraz wytyczne 
względem zdjęć dostpne są na stronie internetowej Domu Kul-
tury w Kozach i FB. Obok, prezentujemy zwycięską fotografię 
z ubiegłorocznej edycji autorstwa Gaby Kine.

(DK)

Kozy, kozianie – zapis subiektywny

W poprzednim numerze obszernie informowaliśmy o powsta-
jącej obok Szkoły Podstawowej nr 2 nowej hali sportowej. Wy-
czekiwany od lat obiekt pełnił będzie przede wszystkim rolę 
profesjonalnego zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży, 
równocześnie dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców. Co 
słychać na budowie? Zajrzeliśmy z lotu ptaka! Wciąż trwają pra-
ce ziemne związane m.in. z przygotowaniem fundamentów. Ży-
cząc dobrej aury robotnikom, w kolejnych wydaniach regularnie 
przyglądać będziemy się postępom prac. 

(RED)
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Oszuści, złodzieje czy nieuczciwi sprzedawcy prześcigają się w wy-
myślaniu podstępnych historii, by wyłudzić np. nasze dane osobo-
we lub zachęcić do skorzystania z intratnej oferty. Przestrzegamy 
więc i apelujemy każdorazowo o czujność!
– Fakt powoływania się przez sprzedawców na współpracę z róż-
nymi instytucjami, w tym np. urzędami gmin zawsze warto zwe-
ryfikować i sprawdzić. Coraz częściej zdarza się, że nie ma ona 

miejsca, tymczasem dana firma powołuje się np. na Urząd Gminy 
– tłumaczy Marcin Lasek, zastępca wójta gminy Kozy. 
Jeśli spotkacie się więc Państwo z ofertami związanymi np. z insta-
lacją nowych źródeł ogrzewania, w których przedsiębiorcy powo-
łują się na współpracę z Urzędem Gminy w Kozach warto zweryfi-
kować ten fakt kontaktując się z naszym urzędem, mając pewność 
względem przejrzystości i poprawności danej oferty.        (RED)

Informujemy mieszkańców zainteresowa-
nych pozyskaniem dotacji z gminy Kozy 
do wymiany kotłów, że nabór wniosków 
o włączenie do Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Kozy 
na rok 2022 będzie prowadzony od 9 do 
30 listopada 2021 r., w Urzędzie Gmi-
ny Kozy, ul. Krakowska 4, pokój nr 5, 
w godzinach pracy Urzędu. 
Wnioski (dostępne na stronie interneto-
wej Gminy oraz w UG Kozy) przyjmowa-
ne będą wyłącznie w formie papierowej.
Do wniosku należy dołączyć:
• dokument potwierdzający tytuł prawny 

do nieruchomości (akt notarialny lub 
aktualny odpis z księgi wieczystej lub 
nr księgi wieczystej umożliwiający wy-
konanie wydruku z systemu teleinfor-
matycznego EKW lub aktualny wypis 
z rejestru gruntów lub postanowienie 
sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub 
akt poświadczenia dziedziczenia);

• wstępną opinię kominiarską potwier-
dzającą możliwość zainstalowania wy-
branego przez Inwestora nowego źródła 
ciepła w budynku lub w wydzielonym 
lokalu mieszkalnym, posiadającym nie-
zależne źródło ogrzewania, położonych 
na terenie Gminy.

Zgodnie z zapisami zawartymi w PONE 
oraz w Regulaminie udzielania dotacji na 
zadania ujęte w Programie Ograniczania 
Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 
2021-2023 właściciele budynków jedno-
rodzinnych lub wydzielonych lokali miesz-
kalnych będą mogli ubiegać się o środki 
finansowe na:
• wymianę starego kotła węglowego na 

nowy kocioł gazowy – wysokość dotacji 
udzielanej przez Gminę będzie wynosić 
do 60% kosztów kwalifikowanych, jed-
nak nie więcej niż 6 000 zł;

• wymianę starego kotła węglowego na 
nowy kocioł węglowy 5 klasy, spełniają-

cy wymagania ekoprojektu – wysokość 
dotacji udzielanej przez Gminę będzie 
wynosić do 40% kosztów kwalifikowa-
nych, jednak nie więcej niż 4 000 zł.

Założenia określone w PONE dla gminy 
Kozy na 2022 r. to wymiana 65 kotłów, 
przy czym przewiduje się wymianę 50 
kotłów węglowych na nowe kotły gazo-
we oraz 15 kotłów węglowych na nowe 
kotły węglowe 5 klasy, spełniające wy-
magania ekoprojektu. 
Osoby niezakwalifikowane do przeprowa-
dzenia modernizacji w danym roku kalen-
darzowym ze względu na limit finansowy, 
umieszczane będą na liście rezerwowej. Na 
liście rezerwowej z poprzedniego na-
boru widnieje już 10 właścicieli budyn-
ków zainteresowanych wymianą starego 
kotła węglowego na kocioł gazowy. Z tymi 
osobami, w przyszłym roku, w pierwszej 
kolejności zostaną podpisane umowy na 
wykonanie modernizacji kotłowni.          (UG)

Staw w Kamieniołomie znów zgro-
madził sporo miłośników łowienia 
ryb. W drugi weekend września, 
przy słonecznej aurze i powiewach 

lata spotkali się uczestnicy zawo-
dów wędkarskich. 
Kilkugodzinne zmagania zwieńczone 
zostały wręczeniem statuetek, w trakcie 

trwania zawodów organizatorzy – Ko-
ziańskie Stowarzyszenie Staw Kamie-
niołom, przygotowali również poczę-
stunek. Kto poradził sobie najlepiej? 
Najlepszy wynik – 2740 g, odnotował 
Robert Żaczek, zajmując pierwsze 
miejsce. Co ciekawe, ten sam uczestnik 
złowił również najdłuższą rybę, mierzą-
cego 26,5 cm klenia. Z wynikiem 1825 
g drugie miejsce przypadło Dariuszowi 
Jakubcowi, zaś trzecia lokata Marko-
wi Angielczykowi – 1020 g. Wręczo-
no również okolicznościowe statuetki 
dla najmłodszego (Natalia Marszałek) 
i najstarszego (Piotr Mleczko) uczest-
nika zawodów. 

Co warte podkreślenia zmagania węd-
karzy były równocześnie okazją do zor-
ganizowania akcji sprzątania kamienio-
łomu. 

(RED)

Wymiana kotłów – nabór wniosków

Nie daj się nabrać!

Wędkowanie w Kamieniołomie

foto: arch.
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Relacja z XXX sesji Rady Gminy Kozy
21 września 2021 r., odbyła się XXX sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) NR XXX/232/21 w sprawie Regu-

laminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie gminy Kozy 
– przyjęty regulamin określa prawa 
i obowiązki przedsiębiorstwa wodocią-
gowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców 
usług w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na terenie gminy Kozy;

2) NR XXX/233/21 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;

3) NR XXX/234/21 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;

Ponadto Rada Gminy zapoznała się 

z informacjami o stanie realizacji zadań 
oświatowych z uwzględnieniem wyników 
egzaminów oraz informacją o realizacji 
programów stypendialnych, a także z infor-
macją na temat realizacji budżetu gminy za 
I półrocze 2021 r. 
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)

Staraniem Gminy Kozy od maja funkcjo-
nuje w Kozach – na targowisku gminnym 
przy ul. Szkolnej Punkt Szczepień Po-
wszechnych Drive-Thru (PSP).
 Punkt uruchomiono 12 maja br., jego ob-
sługą zajmuje się Bielskie Pogotowie Ratun-
kowe. W okresie od 12 maja do 31 sierpnia 
br. w punkcie zaszczepiono 5521 pacjentów 
szczepionkami firm Pfizer oraz Johnson. 
Łącznie zostało podanych ponad 6 tysięcy 
szczepionek. Poza tym, w dniach 11 i 12 

września br. podczas Dni Kóz i  Dożynek 
gminnych dodatkowo zaszczepiono 37 
osób szczepionką firmy Pfizer. Zorganizo-
wano również szczepienia dla dzieci ze szkół 
podstawowych w wieku powyżej 12 lat. 
Od 30 września br. ponownie ruszyły 
szczepienia na placu targowym w Ko-
zach, gdzie istnieje również możliwość 
zaszczepienia 3 dawką szczepionki 
przeciw COVID-19. Informacje dot. 
terminów szczepień na bieżąco aktuali-

zowane są na stronie internetowej gmi-
ny oraz na profilu gminnym w serwisie 
facebook.com. 
– Serdecznie dziękujemy Bielskiemu 
Pogotowiu Ratunkowemu oraz wszyst-
kim osobom związanym z organizacją 
Powszechnego Punktu Szczepień za 
ogromne zaangażowanie w tak ważną 
sprawę, jaką jest ochrona zdrowia na-
szych mieszkańców – mówi Jacek Ka-
liński, wójt gminy Kozy.                  (RED)

Gmina Kozy w 2021 r. przyjęła do realizacji Gminny program 
polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom me-
ningokokowym w Kozach u dzieci w wieku do 2 roku życia, który 
jest realizowany w latach 2021-2022. Do tej pory zaszczepiono 48 
dzieci, a przewidywane koszty realizacji całego programu to kwota 
18.000 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu Gminy Kozy. 
Założeniem programu jest zmniejszenie liczby zakażeń oraz ho-
spitalizacji wywołanych meningokokami wśród dzieci w wieku od 
1 do 2 roku życia o 50 %. Szacuje się, że szczepieniami zostanie ob-
jęte 60% populacji – tj. około 80 dzieci z danego rocznika – w 2021 
r. oraz 2022 r.
Szczepieniami objęte są dzieci, będące mieszkańcami naszej gmi-
ny z rocznika 2019, 2020. Zapraszamy do skorzystania z bezpłat-
nych szczepień.
Placówki realizujące szczepienia:
•	 Lekarz Twojej Rodziny, Kozy ul. Szkolna 1 – szczepienia 

realizowane będą we wtorki (godz. 16.00-18.00) po wcześniej-
szej rejestracji telefonicznej – 504-169-888.

•	 Centrum Medyczne MED-KOZ & MEDIKO, Kozy 
ul. Lipowa 2 – szczepienia realizowane będą w poniedział-
ki (godz. 14.00-15.00), czwartki (godz. 16.00-17.00), piątki 
(godz. 11.00-12.00), po wcześniejszej rejestracji telefonicznej 
– 33 444-69-50.

(UG)

NSP zakończył się 30 września, ale już 1 października rozpoczął się 
spis kontrolny, który potrwa do końca roku. Prezentujemy najczę-
ściej pojawiające się w tym zakresie pytania. 
Czy w jego ramach Główny Urząd Statystyczny będzie szu-
kać osób, które się nie spisały w głównym terminie? 
Nie. Spis kontrolny jest tylko po to, aby sprawdzić jakość i kom-
pletność podanych informacji. W jego trakcie Urząd Statystyczny 
weryfikuje, czy informacje pozyskane w trakcie spisu głównego 
są właściwe. Po pierwsze to, czy wywiad nastąpił, po drugie, czy 
ankieta jest prawidłowo wypełniona. Badanie uzupełniające jest 
głównie po to, aby wyeliminować ryzyko błędów. Zostanie prze-
prowadzone na grupie losowo wybranych osób. 
Czyli ktoś może otrzymać telefon w sprawie NSP np. w li-
stopadzie? Tak. 
Kiedy zostaną ogłoszone wyniki NSP 2021? 
Pierwsze najbardziej ogólne wyniki zostaną ogłoszone na począt-
ku stycznia 2022 r. podczas kongresu demograficznego. Będą one 
dotyczyły liczby ludności w Polsce, płci, wieku społeczeństwa itd. 
Natomiast wszystkie zostaną opublikowane w ciągu dwóch lat. 
- Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w prze-
prowadzenie spisu powszechnego na terenie gminy Kozy, który 
niewątpliwie był dużym wyzwaniem. Dziękuję Gminnemu Biuru 
Spisowemu, rachmistrzom spisowym, w tym szczególne podzię-
kowania składam Pani Rachmistrz Agacie Worek za ogromne za-
angażowanie w realizację spisu w gminie Kozy - mówi Jacek Kaliń-
ski, wójt gminy Kozy.              (UG)

Ponad 5 tysięcy szczepień

Narodowy 
Spis Powszechny

Szczepienia przeciwko 
meningokokom
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Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie 
Gminy Kozy informuje, iż w związku 
z zakończeniem prac związanych z bu-
dową sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowa-
nie sieci dla Zadania 2 (obejmującego 
rejon ulic: Dolnej, Rzecznej, Wieżowej, 
Polnej, Czereśniowej, Laskowej, Jemioły, 
Czystej, Świerkowej, Orzechowej, Mo-
drzewiowej, Klonowej, Dębowej oraz 
wzdłuż ul. Kęckiej i wzdłuż potoku Czer-
wonka) realizowanego w ramach projektu 
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na te-
renie Gminy Kozy Etap X” istnieje obo-
wiązek przyłączenia posesji do nowo 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Kiedy muszę wykonać przyłącze?
Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać 
w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy 
od daty otrzymania informacji, na odcin-
ku od instalacji wewnętrznej w budynku do 
zakończonego w granicy nieruchomości się-
gacza kanalizacyjnego, bądź do zabudowanej 
studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na 
terenie przyłączanej nieruchomości. 
Czy muszę się podłączyć?
Zasadę podłączania nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wpro-
wadza art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888 ze zm.). Niezrealizowanie po-

wyższego obowiązku obwarowane jest 
karą grzywny.
Kto pokrywa koszty budowy przyłącza?
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 
czerwca  2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.) 
realizację budowy przyłącza do sieci za-
pewnia na własny koszt osoba ubiegają-
ca się o przyłączenie nieruchomości do 
sieci, czyli właściciel nieruchomości.
Jak mam wykonać przyłącze?
Przyłącze należy wykonać na pod-
stawie warunków technicznych 
określonych przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Wilamowicach (ZWiK). 
W załączonych materiałach przekazanych 
bezpośrednio właścicielom posesji została 
przedstawiona także procedura wykonania 
oraz odbioru technicznego wykonanego 
przyłącza kanalizacyjnego. 
Jakich formalności muszę dopilnować?
Po przyłączeniu nieruchomości do ka-
nalizacji sanitarnej oraz po dopełnie-
niu wszelkich wymaganych formalno-
ści względem ZWiK należy o tym fakcie 
niezwłocznie poinformować Jednostkę 
Realizującą Projekt poprzez przedłożenie 
w Urzędzie Gminy Kozy kopii umowy 
na odprowadzenie ścieków oraz kopii 
geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej wykonanego przyłącza kana-

lizacyjnego.
Gdzie znajdę informacje na temat firm 
wykonujących przyłącza kanalizacyj-
ne oraz niezbędną dokumentację?
Wybór wykonawcy zależy wyłącznie 
od mieszkańca, stanowiąc jego autono-
miczną decyzję. Można znaleźć firmę 
samodzielnie lub skorzystać z po-
mocniczych informacji na temat firm 
wykonujących przyłącza kanalizacyjne 
oraz niezbędną dokumentację, które znaj-
dują się w Urzędzie Gminy.
Gdzie znaleźć szczegółowe informacje 
dotyczące przyłącza?
Wszelkie informacje dotyczące wykonania 
przyłącza kanalizacyjnego można uzyskać 
pod numerem telefonu 33 829-86-52 
oraz osobiście w biurze Jednostki Re-
alizującej Projekt w Urzędzie Gminy 
Kozy, pokój nr 23 (II piętro).
PRZYŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI 
– NIE ZWLEKAJ!
Udział każdego mieszkańca w procesie po-
prawy jakości środowiska naturalnego ma 
znaczenie dla całej społeczności Gminy 
Kozy! Przyłączając nieruchomość do sys-
temu zbiorczego odprowadzania ścieków 
zyskujemy m.in. wzrost wartości nierucho-
mości, wyższy komfort życia, niwelację ry-
zyka skażenia gleby, ochronę bezcennych 
źródeł wody pitnej czy niższy koszt odpro-
wadzania ścieków.

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Gminna Ko-
misja Wyborcza w Kozach podaje do wiadomości wyborców, 
co następuje:

1. W okręgu wyborczym nr 14 utworzonym dla wyboru 
Rady Gminy Kozy w wyborach do Rady Gminy Kozy, 
które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komi-
sja Wyborcza w Kozach zarejestrowała 1 kandydata na 
radnego.

2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandyda-
tów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podsta-
wie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym 

nr 14 głosowania w wyborach do Rady Gminy Kozy nie 
przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się 
następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 1 KWW ANETA GROŃSKA

 1) GROŃSKA Aneta Agnieszka

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Kozach

Beata Mariola Skoczylas

 Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Kozach

 
z dnia 21 września 2021 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Kozy
bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14
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We wrześniu z powodzeniem w lekkoatletycznych zmaga-
niach startowali uczniowie „Jedynki”. 
Na obiektach w Zabrzegu wpierw odbył się Festiwal Sztafet Lek-
koatletycznych Szkół Podstawowych i Licealnych. Reprezentan-
ci SP nr 1 zaprezentowali się w tych zmaganiach bardzo dobrze 
i w biegu sztafetowym na dystansie 4x100m zarówno dziewczęta, 
jak i chłopcy zdobyli pierwsze miejsca! Naszą szkołę reprezento-
wali: Emilia Buławko, Lena Ogórek, Emilia Skoczylas, Amelia 
Stwora oraz Michał Korczyk, Karol Krzych, Krzysztof Maślanka, 
Jakub Wrona. Tydzień później – 29 września br., uczniowie z SP 
nr 1 brali udział w Finale Mistrzostw Powiatu Bielskiego w Szta-
fetowych Biegach Przełajowych Szkolnego Związku Sportowego. 
Brało w nim udział siedem szkół – zwycięzcy eliminacji gminnych, 
w których 6 zawodniczek po kolei biegnie dystans 800 m i przeka-
zuje sobie pałeczkę sztafetową. Kozianki zajęły 2. miejsce, uzysku-
jąc awans do finału zawodów rejonowych. Szkołę reprezentowały: 

Jessica Majdoń (jedyna w stawce wszystkich finalistów 4-klasist-
ka), Julia Cudzich, Oliwia Goliasz, Anna Franczak, Emilia Sołczy-
kiewicz, Emilia Buławko.             (SP1)

Szkoła Podstawowa nr 2, jako jedna 
z dziesięciu w kraju, przystąpiła do pro-
gramu ,,Wychowanie to podstawa”.
Celem głównym programu wsparcia 
,,Wychowanie to podstawa” jest przygo-
towanie i upowszechnienie w szkołach 
modelu planowania, tworzenia i wdraża-
nia rozwiązań wzmacniających zadania 
wychowawcze szkoły, nastawione na 
kształcenie kompetencji społecznych, 
obywatelskich i osobistych oraz umożli-
wiające budowanie relacji, prowadzenie 
dialogu oraz krystalizację wartości i po-
staw wśród uczniów i uczennic.
We wrześniu odbyło się spotkanie w gronie 
rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pozo-
stałych pracowników szkoły. Praca w gru-
pach ukazała różnorodne aspekty z zakresu 
funkcjonowania placówki, a uczestnicy 
mogli wymienić się argumentami uzasad-
niającymi ich punkt widzenia. – Stworzy-
liśmy naszym zdaniem bardzo ciekawą 
mapę szkoły. Nie spodziewaliśmy się, że te 
same zagadnienia, jasne i klarowne dla na-

uczycieli, mogą być nie do końca zrozumia-
ne przez uczniów. Pozytywnie zaskoczyło 
nas stanowisko rodziców, którzy wskazali, 
że nauczycielom należy się dużo więcej 
szacunku, zarówno ze strony uczniów, jak 
i rodziców oraz oczekiwanie większej od-
powiedzialności ze strony dzieci za ich 
postępowanie czy podejmowane decyzje 
– tłumaczą przedstawiciele SP2.
Najważniejszym aspektem wskazanym 
przez uczniów i rodziców okazał się 
udział uczniów w tworzeniu zasad, po-
dejmowaniu decyzji dotyczących życia 
szkoły i docenianie nawet najmniejszych 
sukcesów uczniów. – Zależności było 
wiele, przed nami jeszcze dużo pracy, 
aby wszystkie dane dokładnie przeanali-
zować, wyciągnąć wnioski oraz wprowa-
dzić pewne modyfikacje do codziennej 
pracy. Dziękujemy uczniom, rodzicom, 
pracownikom niepedagogicznym oraz 
nauczycielom za zaangażowanie w pracę 
nad projektem – podkreślają przedstawi-
ciele SP2.           (RED/SP2)

Sportowe sukcesy

Wrzesień przywitał nas piękną pogodą, a przed-
szkolaki wróciły po wakacjach pełne radości 
i gotowe na nowe wyzwania. Nadszedł więc 
czas na wspólną zabawę i naukę. Koziańskie 
Przedszkole liczy obecnie 15 oddziałów – 9 
grup znajduje się w budynku przy ulicy Aka-
cjowej, 6 przy pl. ks. K. Kochaja. Edukacyjne 
hasło przewodnie w bieżącym roku szkolnym 
to „Przedszkolak małym artystą”. Dzieci przez 
cały rok  będą poznawać m.in. nowe techniki 
plastyczne czy wyrażać siebie w formie eks-
presji plastycznej. Pierwsze tygodnie były dla 
nich pełne wrażeń i ciekawych doświadczeń. 
Uśmiechnięte i pełne energii witały się z długo 
nie widzianymi wychowawczyniami, koleżan-
kami i kolegami. Liczną grupę tworzą dzieci, 
które po raz pierwszy przekroczyły próg przed-
szkola, początek września upłynął więc również 
najmłodszym na adaptacji w nowym otocze-
niu. Pierwsze dni nie były łatwe, ale przyjazna 
atmosfera złagodziła trudne rozstania z rodzica-
mi. Już na samym początku – 4 września br., od-
był się Piknik Strażacki. Nauczycielki w ramach 
współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ko-
zach zorganizowały dla dzieci liczne zabawy: 
malowanie twarzy, zabawy muzyczne, zabawy 
z bańkami mydlanymi. Przedszkolaki obcho-
dziły też 20 września br. swoje święto – Ogól-
nopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci uczestni-
czyły we wspólnej zabawie, konkursach i grach 
zespołowych. Było bardzo wesoło i kolorowo. 
We wrześniu, najmłodsze grupy gościły panią 
bibliotekarkę z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kozach. Celem spotkania było rozbudzenie 
zainteresowania literaturą oraz pobudzenie 
wyobraźni dzieci. W ramach zachęty każdy 
przedszkolak otrzymał książkę wraz z kartą bi-
blioteczną.             (PP)

Przedszkolak 
małym artystą

Wychowanie to podstawa
foto: arch

foto: arch. SP2
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Darująca obecność
Współczesna pedagogika i psychotera-
pia zauważa, że tym, co przyczynia się do 
wzrostu wolności i szczęścia człowieka, jest 
SPOTKANIE OSÓB („darująca obec-
ność”). Niestety, wydaje się, że to dla wielu 
młodych ludzi nieznane i niedostępne do-
świadczenie. 
Okres nauki zdalnej nie pomagał w „do-
świadczaniu spotkania”. Uczniowie tęskni-
li więc za radością wspólnie przeżywanych 
sukcesów i porażek sportowych, wyjazda-
mi integracyjnymi, działalnością charyta-
tywną, projektami artystycznymi, możli-
wością prezentowania swoich talentów, 
a przede wszystkim za rozmową z DRU-
GIM. Ten „Drugi” jest jeszcze zamasko-
wany, musi zachowywać odpowiednią od-
ległość, ale to nie przeszkadza w skupieniu 
na sobie uwagi poprzez spojrzenie w oczy. 
W liceum podczas nauki zdalnej nie została 
przerwana łączność i oddziaływanie, dlate-
go tak szybko szkoła wróciła do zaangażo-
wanej pracy dydaktycznej i wychowawczej 
„na żywo”. Uczniowie wybrali 12 różnych 
propozycji zajęć pozalekcyjnych, zdobyli 
pierwsze w tym roku złote medale (16!) 
w biegach sztafetowych i kolejne w biegach 
przełajowych, przygotowują prace konkur-
sowe (literackie, historyczne, z informatyki, 
itp.), poznają wymagania olimpiad przed-
miotowych. Uczestniczyli w wykładach 
z biologii w Katowicach na Uniwersytecie 
Śląskim (wznowiona współpraca). Wybra-
li nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego 
(z kampanią!). Powstaje według pomysłu 
uczniów „Artystyczne Gniazdo”. Grupa 
PIK (Piękni Inteligentni Kreatywni)  wraz 
z opiekunami  stworzyła bank pomysłów – 
kto by pomyślał, że uczniowie zapisują się, 
by spędzić noc w szkole. 

Maturzyści złożyli deklaracje wstępne 
(ambitne, jeśli chodzi o wybór przedmio-
tów rozszerzonych). Nauczyciele „ba-
dają” losy tegorocznych absolwentów: 
około 80% wybrało różnorodne kierunki 
studiów w Krakowie, Katowicach, Wro-
cławiu… Szkoła bierze także udział wraz 
z absolwentami w międzynarodowym pro-
jekcie badawczym pt. „Efektywność nauki 
zdalnej w szkołach średnich w okresie pan-

demii COVID 19” prowadzonym przez 
Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet 
Campania Luigi Vanvitelli z Włoch. Li-
ceum zostało zaproszone do tego projektu 
ze względu na wysokie wyniki tegorocznej 
matury uzyskane przez absolwentów nie-
wielkiej wiejskiej szkoły, z czego rzecz jasna 
możemy być bardzo dumni. 
– Staramy się też poznać preferencje 
ósmoklasistów co do dalszej drogi kształ-
cenia. Chcemy przywrócić wartość nauki 
w liceum ogólnokształcącym. We współ-
czesnym świecie (patrząc dziś i dalej niż 

za pięć lat!) to liceum najbardziej  otwiera 
na różne możliwości: pracę twórczą, samo-
dzielną, zespołową (świadectwo maturalne 
to europejski certyfikat!). Uczy rozumienia 
rzeczywistości, w której żyjemy, projekto-
wania jej, a nie tylko używania i „obsługiwa-
nia”. Uczy rozumienia samego siebie i in-
nych, a to w dalszej perspektywie przekłada 
się na sukces i satysfakcję. Tu w Liceum 
Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskie-

go w Kozach „prowincjonalność” (brak 
„rozpraszaczy” jak centra handlowe, korki, 
„poziom” ubioru i finansów, a w zamian 
cudowne „wspomagacze”: biblioteka, 
Dom Kultury, piękna zadbana przestrzeń 
parku z platanem)  wykorzystujemy jako 
atut. Możemy się skupić na owocnej nauce 
i wychowaniu (wy-chowanie = wydoby-
wanie tego, co u kogoś schowane). Tam, 
gdzie nie udajesz kogoś innego, czujesz się 
dobrze, lepiej się rozwijasz – mówi Alina 
Nowak, dyrektor szkoły. 

(RED/LIC)

W świecie fantasy
Czytelnię Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Kozach – 20 września br., od-
wiedził Paweł Kopijer, autor powieści 
fantasy. W spotkaniu z pisarzem wzięli 
udział uczniowie klasy 3 L.O. im. K.K. 
Baczyńskiego w Kozach. Paweł Kopijer 
zadebiutował przed kilku laty powieścią 
„Mrok we krwi”, która zapoczątkowała 
cykl „Kroniki Dwuświata”, a także dała 
fabułę grze planszowej. Spotkanie za-
kończyło się quizem przygotowanym 
przez autora, a także indywidualnymi 
rozmowami z uczniami.

(GBP)
foto: arch

foto: arch. Liceum



8 Koziańskie Wiadomości
PAŹDZIERNIK 2021 EKOLOGIA

Przypominamy mieszkańcom, że 31 grud-
nia tego roku mija termin wymiany kotłów 
lub pieców ponad 10-letnich lub pozbawio-
nych tzw. tabliczki znamionowej.
Obowiązek taki wprowadziły zapisy tzw. uchwa-
ły antysmogowej, przyjętej przez Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego i obowiązującej od 1 wrze-
śnia w 2017 roku. Jej celem jest zapobieganie 
negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń 
powietrza na zdrowie ludzi i na środowisko. 
Wprowadzone przepisy w praktyce oznaczają, 
że każdy właściciel/użytkownik eksploatujący 
stare instalacje grzewcze jest zobowiązany do ich 
modernizacji. W trosce o nasze zdrowie i otocze-
nie warto zastosować jak najbardziej ekologiczne 
sposoby ogrzewania. Wymiana starych instalacji 
grzewczych na nowoczesny kocioł gazowy lub 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – 
zamontowanie pompy ciepła lub paneli fotowol-
taicznych – będzie dobrą alternatywą dla kotłów 
na paliwo stałe. Na realizację zadań wskazanych 
w uchwale antysmogowej właściciele budynków 
lub wydzielonych lokali mieszkalnych w budyn-
kach jednorodzinnych mogą otrzymać wsparcie 
finansowe udzielane przez:
1) Gminę Kozy – do wymiany starych kotłów 

w ramach realizacji Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla gminy Kozy na lata 2021-
2023,

2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
– mieszkańcom województwa śląskiego, 
do szeregu działań modernizacyjnych w ra-
mach Programu Czyste Powietrze.

Dodatkowo, po modernizacji można również 
uzyskać ulgę podatkową na termomodernizację 
(ulga termomodernizacyjna). W świetle przepi-
sów ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych podatnik będący właścicielem lub 

współwłaścicielem budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy 
obliczenia podatku wydatki poniesione w roku 
podatkowym na materiały budowlane, urządze-
nia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego w tym budynku.
Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?
Uchwała, której zapisy mają prowadzić do wyeli-
minowania z użytkowania urządzeń grzewczych 
oraz niektórych paliw stałych (np. węgla brunat-
nego, mułów, flotokoncentratów węglowych, 
mokrej biomasy) zatruwających powietrze obo-
wiązuje na terenie całego województwa. Doty-
czy wszystkich użytkowników kotłów, pieców 
i kominków na paliwo stałe. Regulacjom wpro-
wadzanym przez uchwałę muszą podporządko-
wać się osoby eksploatujące instalacje, w których 
następuje spalanie paliw stałych na terenie woje-
wództwa śląskiego, również osoby prowadzące 
działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 
MW), właściciele budynków wielorodzinnych, 
spółdzielnie i wspólnoty, samorządy lokalne.
Do kiedy trzeba wymienić starego kopciu-
cha?
Termin wymiany pieca lub kotła zależy od czasu 
jego użytkowania. Najstarsze kotły tzw. „kop-
ciuchy”, czyli ponad 10-letnie lub urządzenia 
pozbawione tzw. tabliczki znamionowej, muszą 
być wymienione do końca 2021 r.
Terminy wymiany pozostałych instalacji 
grzewczych, których eksploatacja rozpoczęła 
się przed 1 września 2017 r. określa uchwała 
antysmogowa: 
• Instalacje eksploatowane w okresie powyżej 

10 lat od daty ich produkcji lub nieposiada-
jące tabliczki znamionowej trzeba wymienić 
do końca 2021 r.

• Instalacje eksploatowane w okresie 5-10 lat 
od daty ich produkcji należy wymienić do 

końca 2023 r.
• Instalacje eksploatowane w okresie 5 lat od 

daty ich produkcji mają czas do końca 2025 r.
• Instalacje spełniające wymagania w zakresie 

emisji zanieczyszczeń określonych dla 3 i 4 
według normy PN-EN 300-5: 2012 należy 
wymienić do końca roku 2027. Kotły 3 i 4 
klasy niezgodne z powyższą normą traktowa-
ne są jako kotły pozaklasowe.

• kominki, piece i ogrzewacze – w przypadku 
instalacji, których eksploatacja rozpoczęła 
się przed 1 września 2017 r., postanowienia 
uchwały antysmogowej będą obowiązywać 
od 1 stycznia 2023 r., chyba, że instalacje te 
będą: osiągać sprawność cieplną na pozio-
mie 80% lub zostaną wyposażone w urzą-
dzenia zapewniające redukcję emisji pyłu 
do wartości określonych w Rozporządzeniu 
Komisji (UE).

Skąd otrzymać dofinansowanie na wymia-
nę kotła?
W 2018 r. ruszył rządowy Program Czyste Po-
wietrze, oferujący wsparcie finansowe dla wła-
ścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych. Dofinansowanie 
dotyczy wymiany starych i nieefektywnych 
kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła 
ciepła spełniające najwyższe normy oraz prze-
prowadzenia niezbędnych prac termomoderni-
zacyjnych w budynku. Dotacja, w zależności od 
dochodów, może wynieść nawet do 37 tys. zł dla 
osób o niskich dochodach. Szczegółowe infor-
macje o wsparciu można uzyskać na stronie in-
ternetowej Programu (czystepowietrze.gov.pl), 
dzwoniąc na ogólnopolską infolinię (tel. 22 340 
40 80) lub na infolinię Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach (tel. 32 60 32 252). W gminie 
Kozy Punkt Konsultacyjny Programu Czyste 
Powietrze czynny jest w:
• poniedziałek, w godzinach 7.30 do 11.30;
• wtorek, w godzinach od 15.30 do 17.00;
• środa, od godziny 11.00 do 15.30.

Informacje o warunkach Programu można uzy-
skać również telefonicznie pod numerem telefo-
nu: 510 270 987 wyłącznie w godzinach pracy 
Punktu Konsultacyjnego.
Co grozi za niedostosowanie się do zapisów 
uchwały antysmogowej?
Kto nie zastosuje ograniczeń, nakazów lub za-
kazów uchwały antysmogowej, podlega karze 
grzywny od 20 zł do 5 tys. zł. Sankcje stosowane 
w przypadku naruszenia postanowień uchwały 
określone zostały w art. 334 Prawa ochrony śro-
dowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega 
ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych 
w uchwale sejmiku województwa przyjętej na 
podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

1 lipca rozpoczął się proces składania 
deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Inicjatywa 
ta ma na celu zebranie wszystkich da-
nych dotyczących źródeł ciepła i spala-
nia paliw w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych, co w dalszej kolej-
ności ma przyczynić się do poprawy 
jakości powietrza – likwidacji głównej 
przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisji 
substancji powodujących smog.
Każdy budynek posiadający źródło ciepła 
lub spalania paliw do 1MW należy zgłosić 
wypełniając odpowiednią deklarację. Zło-
żyć można ją następnie samodzielnie – sta-

cjonarnie w Urzędzie Gminy, ale również 
bez konieczności wychodzenia z domu 
– w tym celu należy posiadać profil zaufa-
ny, podpis elektroniczny albo e-dowód. 
Szczegóły na stronie: www.zone.gunb.gov.
pl (opcja: ZŁÓŻ DEKLARACJĘ).
UWAGA! ZŁOŻENIE DEKLARACJI 
JEST OBOWIĄZKOWE. Jeżeli Twój 
dom posiada źródło ciepła i spalania paliw 
kiedykolwiek uruchomione przed 1 lip-
ca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 
miesięcy. Dla nowego źródła ciepła, uru-
chomionego już po 1 lipca br., deklaracja 
winna być złożona w terminie do 14 dni.

(RED)

Coraz mniej czasu na wymianę kopciucha

Złóż deklarację!
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Pierwsza część kursu, obejmująca szkolenie teoretyczne, odbyła 
się od poniedziałku do piątku w formie warsztatów online. W jej 
trakcie uczestnicy kursu poznawali teoretyczne zagadnienia zwią-
zane ze znakowaniem szlaków, a które przydały się na egzaminie 
końcowym.
W sobotę 18 września od godzin porannych trwała część prak-
tyczna szkolenia. 10 kursantów z oddziałów PTT w Bielsku-Białej 
i Tarnowie pod czujnym okiem znakarzy Jerzego Piotra Krakow-
skiego (O/Mielec) i Szymona Barona (O/Bielsko-Biała) przystą-
piło do wyznakowania w Kozach pierwszego etapu nowego szlaku 
turystycznego o kolorze zielonym. Rozpoczyna się on przy stacji 
kolejowej i prowadzi do punktu widokowego w kamieniołomie.
Nowo wyszkolony zespół znakarzy szlaków PTT, który rozpoczął 

swoją działalność na te-
renie Kóz, w najbliższym 
czasie ruszy z przygo-
towaniami do prac nad 
drugim etapem zielonego 
szlaku. Docelowo połą-
czy on koziański kamie-
niołom ze szczytem Hro-
baczej Łąki.
Odpowiadając na liczne 
apele mieszkańców i tu-
rystów w sprawie braku 
szlaku turystycznego 
prowadzącego na szczyt 

Hrobaczej Łąki przez nieczynny kamieniołom, we współpracy 
z Urzędem Gminy Kozy podjęta została decyzja, by szlak w kolo-
rze zielonym wyznakować w miejscu dotychczasowego szlaku pa-
pieskiego (ten przeniesiony zostanie na trasę istniejącego żółtego 
szlaku). Na szlaku zielonym umieszczona będzie prosta infrastruk-
tura drewniana poprawiająca bezpieczeństwo w newralgicznych 
miejscach, np. barierki w miejscu przecięcia Żlebu Zbójnickiego 
powyżej kamieniołomu. W kilku miejscach staną drewniane ławki. 
Szlak ten został objęty opieką przez Oddział PTT w Bielsku-Białej, 
w którego strukturach działa Koło PTT w Kozach. Nowo wyszko-
leni znakarze-kozianie będą zatem dbać o „swój” szlak.              (TW)

Nowy szlak w Kozach
W dniach 13-18 września br. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – Koło w Kozach oraz Komisja Znakarska przy Zarządzie 
Głównym PTT przy współpracy z Gminą Kozy oraz Domem Kultury w Kozach zorganizowały szkolenie dla kandydatów 
na znakarzy szlaków turystycznych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Finalnym efektem przedsięwzięcia było wy-
znaczenie nowego szlaku prowadzącego na Hrobaczą Łąkę.

Członek Oddziału PTT w Bielsku-
-Białej i prezes Koła PTT w Ko-
zach Tomasz Węgrzyn znalazł się 
wśród wyróżnionych Dyplomami 
Marszałka Województwa Śląskiego 
za Zasługi dla Rozwoju Turystyki 
w roku 2021. Nominowany był 
w kategorii „działalność społeczna” 
podczas tegorocznych Wojewódz-
kich Obchodów Światowego Dnia 
Turystyki 28 września br. w Często-
chowie.

REKLAMA

foto: arch.
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Budżet Obywatelski – głosujemy!Budżet Obywatelski – głosujemy!
Głosowanie w ramach budżetu obywa-
telskiego rozpoczęło się w ostatni dzień 
września i potrwa do 25 października 
br. Do wydania zaplanowano kwotę 
60 tysięcy złotych, a tym razem swoje 
poparcie przekazać można na jeden z 
pięciu ciekawych projektów. 
– Autorzy wniosków zaproponowali inte-
resujące rozwiązania skierowane do całej 
społeczności, co w pełni wpisuje się w ideę 
budżetu obywatelskiego. Ja swój głos już 
oddałem, Państwa również zachęcam, by 
poprzeć jeden z projektów – mówi Jacek 
Kaliński, wójt gminy Kozy.

Nazwa zadania Zaciągnijmy się poTĘŻNIE. 
Tężnia solankowa w Kozach.

Autor wniosku Wojciech Pudełko, Izabela Krywult 
/Analogiczne projekty zostały zgło-
szone przez dwóch pomysłodaw-
ców. Po uzgodnieniu zostały zgło-
szone jako jeden wspólny projekt/.

Opis wniosku Celem zadania jest budowa ze-
wnętrznej tężni solankowej wraz 
z elementami małej architektury. 
Tężnia będzie znajdowała się na 
ogólnodostępnym terenie, a dostęp 
do niej będzie bezpłatny. Adresata-
mi projektu są mieszkańcy Kóz w 
różnym wieku, chcący skorzystać z 
zalet tężni solankowej.

Miejsce realizacji Park dworski lub inne miejsce ogól-
nodostępne.

Szacunkowy koszt 
realizacji 48 000 zł

1

Nazwa zadania IV Piknik „Rodzina z Pasją”.

Autor wniosku Daniel Wysocki
Opis wniosku Celem zadania jest zorganizowanie pikniku 

rodzinnego na pożegnanie wakacji, połączo-
nego z koncertami. Adresatami projektu są 
wszyscy mieszkańcy gminy, gdyż wydarzenie 
sprzyja integracji społecznej, działa na rzecz 
zapobiegania bierności, wykluczeniu i uzależ-
nieniom.

Miejsce realizacji Park dworski
Szacunkowy koszt 
realizacji 12 000 zł2

Nazwa zadania Zielone Kozy.  Nasadzenie drzew i 
krzewów na gruntach gminy Kozy.

Autor wniosku Dorota Trojanowska, Bartłomiej Jurzak /
Analogiczne projekty zostały zgłoszone przez 
dwóch pomysłodawców. Po uzgodnieniu zo-
stały zgłoszone jako jeden wspólny projekt/.

Opis wniosku Celem zadania jest nasadzenie drzew i krze-
wów na terenach należących do gminy Kozy. 
Adresatami są wszyscy mieszkańcy gminy 
oraz osoby przyjezdne, gdyż projekt jest 
praktyczną realizacją działań ekologicznych 
mających na celu podniesienie poziomu od-
powiedzialności za środowisko naturalne.

Miejsce realizacji Tereny należące do gminy Kozy
Szacunkowy koszt 
realizacji 12 000 zł

3
5
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Budżet Obywatelski – głosujemy!

BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski – głosujemy!
Każdy z projektów przybliżamy, przedsta-
wiając autorów wniosków oraz skrócony 
opis związany z możliwą realizacją dane-
go zadania. Równocześnie przygotowane 
zdjęcia przedstawione zostały w formie 
poglądowej. 
W jaki sposób można zagłosować? Są trzy 
dostępne sposoby – wyjaśniamy poniżej, 
równocześnie zachęcając do odwiedzenia 
strony internetowej – www.budzetobywa-
telski.kozy.pl. 

(RED)

Nazwa zadania Zielone Kozy.  Nasadzenie drzew i 
krzewów na gruntach gminy Kozy.

Autor wniosku Dorota Trojanowska, Bartłomiej Jurzak /
Analogiczne projekty zostały zgłoszone przez 
dwóch pomysłodawców. Po uzgodnieniu zo-
stały zgłoszone jako jeden wspólny projekt/.

Opis wniosku Celem zadania jest nasadzenie drzew i krze-
wów na terenach należących do gminy Kozy. 
Adresatami są wszyscy mieszkańcy gminy 
oraz osoby przyjezdne, gdyż projekt jest 
praktyczną realizacją działań ekologicznych 
mających na celu podniesienie poziomu od-
powiedzialności za środowisko naturalne.

Miejsce realizacji Tereny należące do gminy Kozy
Szacunkowy koszt 
realizacji 12 000 zł

Nazwa zadania Prace zmierzające do rewitali-
zacji stawu w parku przy Pałacu 
Czeczów w Kozach.

Autor wniosku Artur Kuc
Opis wniosku Celem zadania jest wykonanie prac 

zmierzających do rewitalizacji stawu w 
parku przy Pałacu Czeczów w Kozach 
w uzgodnieniu z konserwatorem za-
bytków. Adresatami są wszyscy miesz-
kańcy lokalnej społeczności, gdyż jest 
to świetne miejsce odpoczynku i relak-
su.

Miejsce realizacji Park dworski
Szacunkowy koszt 
realizacji 48 000 zł

4

Nazwa zadania Modernizacja boiska piłkarskiego przy 
ul. Wrzosowej

Autor wniosku Piotr Szypuła
Opis wniosku Celem zadania jest modernizacja nawierzchni 

boiska piłkarskiego na ul. Wrzosowej. Głównym 
celem byłoby wyrównanie terenu i wymiana ist-
niejącej murawy. Adresatami projektu są dzieci, 
młodzież i dorośli uprawiający piłkę nożną.

Miejsce realizacji Plac zabaw przy ul. Wrzosowej
Szacunkowy koszt 
realizacji 48 000 zł

5
Jak głosować?
Swoje głosy oddawać można do 25 października br.  wybierając jedną z trzech dostępnych form.
1. Głosowanie on-line – za pośrednictwem strony www.budzetobywatelski.kozy.pl
2. Stacjonarnie w Urzędzie Gminy – wypełnienie formularza głosowania dostępnego w Urzędzie Gminy w Kozach
3. Wysyłka pocztowa – wypełnienie formularza głosowania i wysłanie z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na adres Urzędu 

Gminy w Kozach – ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
Wszystkie szczegóły oraz instrukcje znaleźć można w sieci – www.budzetobywatelski.kozy.pl  
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Piłkarskie Janki są w Kozach?
Z udziałem zawodników UKS Kozy 
z rocznika 2011 odbyła się IV edycja 
turnieju wojewódzkiego pod nazwą 
„Wakacje z Piłką – Szukamy Piłkar-
skich Janków”. Organizatorem imprezy 
z udziałem 18 zespołów było Śląskie 
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych 
Zespołów Sportowych. Nazwa „Pił-
karskie Janki” nawiązuje do znanego 
z noweli Henryka Sienkiewicza Janka 
Muzykanta, utalentowanego chłopca, 
który nie miał okazji się wykazać i za-
demonstrować swojego talentu. W Be-
stwinie w sobotę 18 września kozianom 
przyszło rywalizować w meczach z ró-

wieśnikami ekip z Tworkowa, Gilowic, 
Puńcowa i Wisły Wielkiej. Na koncie 
UKS-u, po bardzo wyrównanych bo-
jach, znalazły się 3 punkty za potyczki 
zremisowane, a tylko zespół LKS Be-
skid Gilowice okazał się nieznacznie 
skuteczniejszy. Indywidualnie umie-
jętnościami strzeleckimi błysnęli Bo-
rys Jagosz i Kacper Koczur, notujący 
po 4 gole dla koziańskiej drużyny. Co 
najbardziej znaczące, młodzi piłkarze 
UKS Kozy zdobyli bezcenne doświad-
czenie w turnieju, którego organizacja, 
jak i poziom sportowy stały na wysokim 
poziomie.

Wyniki UKS Kozy:
• LKS Tworków 2:2, gole: Spratek, 

Koczur
• LKS Beskid Gilowice 2:4, gole: 

Jagosz, Koczur
• LKS Tempo Puńców 4:4, gole: 

Jagosz – 2, Koczur, Fedorowicz
• LKS Wisła Wielka 2:2, gole: Jagosz, 

Koczur
UKS Kozy: Maksymilian Misiarz, Ksa-
wery Zieliński, Kacper Koczur, Mikołaj 
Kojder, Jakub Kipping, Oliwier Fedoro-
wicz, Borys Jagosz, Franciszek Spratek, 
Wojciech Muszyński, Jakub Maciag

(R)

foto: Arch. UKS Kozy

Agata Kuc, lekkoatletka LKS Orzeł Kozy, wystartowała w nie-
dzielę 26 września w Mistrzostwach Polski w Karpaczu, zapi-
sując tym samym kolejną istotną kartę w klubowej historii.
Podopieczna klubu z Kóz przystąpiła do rywalizacji w kategorii wie-
kowej U-16 na dystansie 300 metrów. Przebiegła go w czasie 43,89 

sekundy. To wynik wpraw-
dzie nieco słabszy od rekordu 
życiowego Agaty Kuc, ale nie-
wątpliwie doświadczenie zdo-
byte w zawodach tej rangi oka-
że się w przyszłości bezcenne.
Warto odnotować, że młoda 
lekkoatletka trenowana w LKS 
Orzeł przez Beatę Harat ma za 
sobą ciężki sezon, który okra-
szony został sukcesami. Za 
takie, prócz historycznego dla 
klubu z Kóz startu w krajo-
wym czempionacie „królowej 
sportu”, uznać należy 3. miej-
sce w Mistrzostwach Śląska, 
powołanie do wojewódzkiej 
kadry czy zdobycie drugiej 
klasy sportowej. 

(R)

Historyczny bieg

Nie lada zaszczyt stał się udziałem Bartłomieja Komędery. 
Wychowanek LKS Orzeł Kozy znalazł się w wąskim gro-
nie najbardziej uzdolnionych piłkarzy młodego pokolenia 
w całym województwie śląskim.
Bartłomiej Komędera, młody piłkarz z rocznika 2010, przedarł 
się przez selekcję prowadzoną przez Śląski Związek Piłki Nożnej 
i został „wyłowiony” spośród kilkuset młodych adeptów futbolu 
z małych klubów sportowych z całego województwa. W efekcie 
znalazł się w gronie wyróżnionych zawodników do reprezen-
towania nowo powstałej Akademii w kategorii U-11. Wszyscy 
wyselekcjonowani piłkarze pozostaną w swoich macierzystych 
klubach. Równolegle przechodzić będą jednak 3-letni profesjo-
nalny proces szkoleniowy, który realizowany będzie na Stadio-
nie Śląskim w Chorzowie, zwiększając w ten sposób szansę na 
spełnienie marzeń związanych z piłką nożną. Warto nadmienić, 
że umiejętności Bartłomiej Komędera systematycznie szlifuje 
w Orle Kozy, od 5 lat regularnie trenuje w klubie pod okiem szko-
leniowym Jakuba Honkisza i Marcina Stefanowicza.            (M)

Wychowanek Orła wyróżniony

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

foto: Arch. Śląskiego Związku Piłki Nożnej
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Reprezentanci Stowarzyszenia Spor-
tów Siłowych Benchpress oraz gmi-
ny Kozy z medalowymi zdobyczami 
zakończyli udział w Mistrzostwach 
Świata federacji WUAP, które prze-
prowadzono w węgierskim Miszkolcu.
Od 19 do 25 września trójboiści z Kóz 
przebywali na Węgrzech, gdzie przyszło im 
rywalizować w stawce aż 400 zawodników 
z 17 państw. I tym razem udowodnili, że 
formę podczas żmudnych treningów wy-
pracować potrafią bardzo wysoką, co prze-
kłada się na uzyskiwane rezultaty.
Czempionat nie zaczął się jednak dla ko-
ziańskiej grupy dobrze. Startujący w trój-
boju Grzegorz Drewniany, wobec krzyw-
dzącej i nieuzasadnionej decyzji sędziów 
o „spaleniu” trzech podejść w przysiadach, 
nie ukończył tej części zmagań. Wkrótce 
jednak zrewanżował się w sposób najlepszy 

z możliwych. Podnosząc 265 kilogramów 
ustanowił nowy rekord życiowy i trium-
fował w swojej kategorii w tzw. martwym 
ciągu EQ.
W tej samej konkurencji kolejny krążek do 
swojej bogatej kolekcji dołożył Wiesław 
Wróbel. Rekordowy wynik 270 kg rów-
noznaczny był z wygraną w kategorii M5 
oraz 2. miejscem wśród wszystkich „ma-
stersów”. Z kolei w martwym ciągu RAW 
doświadczony kozianin uzyskał 240 kg, 
a efektem takiego osiągnięcia stało się zwy-
cięstwo w kategorii.
Magdalena Szpila przy wadze 49,2 kg 
w martwym ciągu podniosła 130 kg. To 
nowy rekord świata, dający triumf w grupie 
wiekowej 18-19 lat. W zestawieniu wszyst-
kich juniorek przypadła jej w udziale 2. po-
zycja. 

(M)

Forma mistrzowska

foto: Arch. Stowarzyszenia Benchpress Kozy

W niedzielę 7 listopada w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach odbędzie się Drugi Rodzinny Turniej Badmin-
tona w grze podwójnej.
Uczestnikami zawodów mogą być drużyny dwuosobowe – złożone z dziecka i dorosłego. Skład danego zespołu to uczeń ze szkoły pod-
stawowej oraz osoba dorosła. Zapisów na turniej można dokonywać do 3 listopada, dzwoniąc pod numer 505-091-883 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00-15:00. Na turniej należy zabrać wypełnioną kartę zgłoszeń, która do pobrania jest na stronie internetowej 
CSW. Turniej ma wprawdzie charakter rekreacyjny, ale na zwycięzców i tak czekać będą pamiątkowe medale. Będzie to jednak przede 
wszystkim świetna zabawa przy uprawianiu dyscypliny sportu, która cieszy się popularnością osób w różnym wieku.             (CSW)

Badminton dla całych rodzin

Po raz 9. koziańskie środowisko, skupione wokół klubów po-
siadających piłkarskie sekcje, spotkało się, by uczcić pamięć 
młodych sportowców śp. Konrada Kine i Patryka Kućki.

Memoriał ku pamięci chłop-
ców zorganizowany został na 
boisku Centrum Sportowo-
-Widowiskowego w Kozach 
w ostatnią sobotę września. 
Podtrzymano w ten sposób 
tradycję, o co zadbało liczne 
grono młodych adeptów 
futbolu, kibice, w tym rodzi-
ce piłkarzy uczestniczących 
w memoriałowym turnieju. 

I choć nie wyniki były tego dnia kluczowe, to jednak wyłoniono najlepsze 
zespoły. Po rozegranych łącznie 10. meczach z sukcesu cieszyli się piłkarze 
LKS Zapora Porąbka, wyprzedzając w klasyfikacji LKS Orzeł Kozy i UKS 
Kozy. Dla wszystkich zawodników uczestniczących w zmaganiach przy-
gotowano efektowne statuetki, pamiątkowe medale oraz piłki. Przyznano 
ponadto wyróżnienia indywidualne w poszczególnych drużynach. Otrzy-
mali je: Szymon Gońka (UKS Kozy), Nikodem Korzonkiewicz (LKS 
Orzeł I), Jakub Wójcik (LKS Orzeł II), Edyta Pietrzyk (UKS Dziewczę-
ta) i Kacper Grzywa (LKS Zapora). Królem strzelców z 11. golami został 
Franciszek Spratek z UKS Kozy, a najlepszym bramkarzem Paweł Po-
słuszny z ekipy z Porąbki.                    (RED)

Memoriałowa tradycja podtrzymana

foto: Arch. CSW w Kozach
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11 i 12 września odbyły się, wielokrotnie 
przekładane, obchody jubileuszu 250 lat 
założenia Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej Świętej Trójcy w Hołdunowie. 
Przypomnijmy, że w 1770 roku grupa po-
nad 300 osób wyznania ewangelickiego 
opuściła Kozy, aby osiedlić się w Prusach 
na ziemi pszczyńskiej. Dziś potomkowie 
dawnych kozian żyją w Hołdunowie (dziel-
nica miasta Lędziny) oraz są rozsiani po 

świecie, z czego największa grupa mieszka 
na terenie Niemiec. W sobotę 11 września 
do Kóz zawitała liczna grupa dawnych ko-
zian, dziś hołdunowian, aby zwiedzić Pałac 
Czeczów oraz park. Wśród gości byli rów-
nież dawni hołdunowianie mieszkający na 
stałe w Niemczech. Wycieczce przewo-
dził proboszcz parafii ewangelickiej ks. dr 
Adam Malina oraz kurator parafii Manfred 
Centner. W Pałacu gości przywitał wójt 

Gminy Kozy Jacek 
Kaliński. W rolę tłu-
macza wcieliła się 
pani Agata Sojka-
-Marek, nauczyciel 
języka niemieckiego 
z LO Baczyńskiego. 
Równocześnie do 
Kóz zawitali trzej ko-
larze, którzy poko-
nali trasę dawnych 
uciekinierów z Kóz 
na rowerach. Tego 
samego dnia po po-

łudniu w kościele Świętej Trójcy w Hołdu-
nowie, odbyła się seria prelekcji na temat 
dawnego Hołdunowa, jego mieszkańców 
oraz dziejów protestantyzmu w Kozach. 
W niedzielę odbyły się oficjalne uroczysto-
ści, których głównym punktem było nabo-
żeństwo dziękczynne w kościele Świętej 
Trójcy, w czasie którego kazanie wygłosił 
Biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Na 
zakończenie głos zabrali przedstawiciele 
zaproszonych gości, władz samorządo-
wych. W imieniu wójta Gminy Kozy głos 
zabrał Miłosz Zelek – Przewodniczący 
Rady Gminy Kozy, odczytując okoliczno-
ściowe pismo oraz przekazując na ręce ks. 
dr Adama Maliny upominek w postać wi-
zerunku Pałacu Czeczów, namalowanego 
przez Henryka Reczkę na liściu platana 
z Kóz. Nabożeństwo poprzedziło wspólne 
zasadzenie drzewa – platana, na skwerze 
Schleiermacherów przed kościołem Świę-
tej Trójcy.

(GBP)

W sierpniu 1914 roku członkowie koziań-
skiego Stowarzyszenia Gimnastycznego 
„Sokół” zgłosili się do formowanej I Bry-
gady Legionów Polskich pod komendą Jó-
zefa Piłsudskiego. Według miejscowej tra-
dycji „sokoły” z Kóz mieli wymaszerować 
z lasku w rejonie wapienników, która to lo-
kalizacja była ich stałym miejscem ćwiczeń. 
Staw znajdujący się w tym miejscu, zyskał 

od tego wydarzenia miano „Legiońskiego”. 
Od pewnego czasu poszukujemy i odtwa-
rzamy historie koziańskich legionistów. Do 
tej pory znane są nam nazwiska 25 kozian:

Ignacy Byrski (ur. w 1892 r.)
Stanisław Bieroński ( ur. w 1893 r.)
Ignacy Byrski (ur. w 1896 r.)
Jan Byrski (ur. w 1897 r.)

Tomasz Byrski (ur. w 1891 r.)
Karol Furch (ur. w 1896 r.)
Andrzej Goliasz (ur. w 1889 r.)
Andrzej Goliasz (ur. w 1899 r.)
Józef Goliasz (ur. w 1900 r.)
Jan Honkisz (ur. w 1895 r.)
Józef Kasperek (ur. w 1899 r.)
Benedykt Komędera (ur. w 1897 r.)
Franciszek Komędera (ur. w 1892 r.)

Legioniści

250 lat Kozian w Hołdunowie

Legioniści w okopach (trzeci od prawej – oznaczony 
gwiazdką – Tomasz Tomalik z Kóz).

foto: arch. GBP
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Poziomo:
1/ plama na honorze
7/ Franciszek, długoletni dyrygent orkiestry dętej w Kozach
8/ papieski - prowadzi z Kóz do Straconki
9/ potocznie: zapałki
10/ lanie, cięgi
11/ zabytkowy obiekt przy plebanii w Kozach
14/ lewy dopływ górnej Wisły
15/ Alfred, wynalazca dynamitu
18/ sportowa - budowana przy Szkole Podstawowej nr 2
19/ pazucha
22/ odmiana jabłoni odpornej na mróz
23/ narożnik budynku
24/ stolica z Ostrą Bramą
25/ cecha uzdrowiska
26/ Bartłomiej, kozianin, olimpijczyk w kolarstwie górskim

Pionowo:
2/ miejscowy Zespół Pieśni i Tańca
3/ historyjka dla dzieci zawierająca pytania do odgadnięcia
4/ wlewane do baku
5/ Stanisław Staszic dla Szkoły Podstawowej nr 2
6/ obiekt służby zdrowia
12/ Adolf, jego imieniem Izba Historyczna w Kozach
13/ żona dziedzica Hermana Czecza
16/ probostwo
17/ czernidło do butów
20/ Józefa, fundatorka kapliczki Matki Bożej zwanej „Panienką”
21/ sieć przewodów do osuszania gleby  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie
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Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem wiado-
mości@kozy.pl lub złożyć osobiście w bibliotece 
lub Urzędzie Gminy (sekretariat) do 31 października 
br. podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, 
telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę 
książkową.

Wysyłając rozwiązanie krzyżówki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy, tel. + 48 33 817-41-09, e-mail: dyrektor@gbpkozy.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Małgorzata Wróbel, nr telefonu: + 48 33 817-42-91, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania Państwa danych osobowych jest dostępna w siedzibie administratora i na stronie www.gbpkozy.pl

 (Stanisław Laszczak)

Szymon Kućka (ur. w 1894 r.)
Andrzej Leśniak (ur. w 1896 r.)
Szymon Malarz (ur. w 1896 r.)
Stanisław Oczko (ur w 1897 r.)
Ignacy Olejarczyk (ur. w 1898 r.)
Ignacy Piznal (ur. w 1897 r.)
Edward Reguła (ur. w 1895 r.)
Szymon Skoczylas (ur. w 1894 r.)
Adolf Staszkiewicz (ur. w 1897 r.)
Jan Szczytowski (ur. w 1896 r.)
Tomasz Tomalik (ur. w 1894 r.)
Leon Wróbel (ur. w 1896 r.)

Pośród tej listy są postacie znane naszej 
lokalnej historiografii jak chociażby Adolf 

Staszkiewicz – poległy w wojnie polsko-
-bolszewickiej w 1920 roku, czy Benedykt 
Komędera, uczestnik bitwy pod Monte 
Cassino oraz ostatnio przywołany społecz-
nej pamięci Ignacy Piznal, późniejszy żoł-
nierz AK i zesłaniec Workuty. W wykazie 
tym znajdują się także osoby, których dosię-
gła zbrodnia katyńska: Szymon Skoczylas 
i Edward Reguła – drugi z wymienionych 
związek z Kozami miał jedynie przez miej-
sce urodzenia, późniejsze lata życia związały 
go z Nowym Sączem. Dla czterech ochotni-
ków z Kóz rok 1915 był tragicznym końcem 
walk w szeregach Legionów: Andrzej Le-
śniak syn Ludwika poległ 22 kwietnia w bi-

twie pod Toporowcami, Stanisław Bieroń-
ski syn Ludwika poległ 8 czerwca w bitwie 
pod Łużanami, Szymon Malarz syn Ignace-
go poległ 31 lipca w bitwie pod Jastkowem, 
Jan Honkisz syn Ignacego poległ 7 listopada 
w bitwie pod Bielgowem.
Odtwarzanie losów, po ponad stu latach, 
tych 25 śmiałków z Kóz jest dziś nie lada 
wyzwaniem. Jeśli w pamięci koziańskich 
rodzin są okruchy wspomnień, relacji 
międzypokoleniowych, a może nawet pa-
miątki, to prosimy o kontakt z Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Kozach. Przywróćmy 
pamięć o legionistach z Kóz.

(Bartłomiej Jurzak)
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Tajniki rzeźby Dariusz Fluder zaczął zgłę-
biać już jako dziecko. Takie zaintereso-
wanie, dla młodego człowieka w pewnym 
sensie nietypowe, dziwić może mniej, gdy 
weźmiemy pod uwagę rodzinne tradycje. 
Pradziadek Jan Surówka, również pocho-
dzący z Kóz, w okresie XX-lecia międzywo-
jennego był sztukatorem. Wedle przekazów 

miał swój istotny udział w efektownych zdo-
bieniach wykonanych na fasadzie Biblioteki 
Pedagogicznej w Bielsku-Białej czy znanej 
secesyjnej Kamienicy „Pod Żabami”. – 
W rodzinie powiadają, że to po Janku talent 
odziedziczyłem – uśmiecha się pan Dariusz.
Jak zauważa, pierwsza zachowana stalowa 
rzeźba jego autorstwa pochodzi z 1994 lub 
1995 roku. – Powstała z elementu kolekto-
ra wydechowego fiata 125p, kawałka rury, 
którą podprowadziłem ojcu oraz kilku prę-
tów okrągłych z odzysku – wspomina z hu-
morem rzeźbiarz z Kóz. Dodaje również, 
że w czasach szkolnych zafascynowała go 
postać antycznego dyskobola, odnaleziona 
w książce do historii. – Ulepiłem go z plaste-
liny z tak wyjątkową łatwością, jakbym robił 
to przez ostanie pięćdziesiąt lat. Pojawiło się 
to niezapomniane odczucie ekstazy, które 
towarzyszy mi do dziś, gdy tylko tworzę 
rzeźbę – dopowiada Dariusz Fluder.
Po zakończeniu nauki licealnej koziański 
artysta zagłębił się w literaturze i psycholo-
gii, zafascynowany postaciami Zygmunta 
Freuda i Carla Gustava Junga. Nie prze-
brnął jednak egzaminu na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Zdobył za to wykształcenie 
technika ekonomisty o specjalności rachun-
kowość i finanse, po czym podjął wyzwanie 
studiów na wydziale artystycznym Uniwer-
sytetu Śląskiego w Cieszynie. Ten okres 
edukacji okazał się burzliwy i rzutujący na 
dalsze losy. Pokonywanie kolejnych etapów 
studiów przerwała choroba, która nawet 

dziś po latach powraca z mniejszym lub 
większym natężeniem. W tym kontekście 
pan Dariusz, zdobywający ostatecznie „ma-
gisterkę” z etnologii, mówi dziś całkowicie 
szczerze: – Swoje portfolio mógłbym po-
równać do szkicownika z podróży po życiu, 
gdzie faktury rzeźb, zarówno tych z gliny, jak 
i metalu, stały się odzwierciedleniem mojej 
choroby, która wpierw sprowadziła mnie na 
kraniec egzystencji, aby ostatecznie wzmoc-
nić i uodpornić na wszelkie przeciwności.
Z biegiem lat i zmianami na zawodowej dro-
dze pan Dariusz nie zaniechał swojej pasji. 
– Równolegle powstawały rzeźby, a kolek-
cja rosła wraz z moimi dziećmi. Pojawiły się 
pierwsze wystawy, targi. Dzisiaj uprawiam 
wolny zawód, który daje mi dużą elastycz-
ność. Przede wszystkim pod względem 
spokojnego rozwoju – wyjaśnia. Podkreśla 
to, że jego rzeźby znaleźć można u kolekcjo-
nerów nie tylko w Polsce, ale i na odległych 
kontynentach – w Ameryce Północnej czy 
Australii. – Podążam swoim nurtem i stale 
poszukuje własnego szlaku, przede wszyst-
kim tworząc to, czego nie robią inni. Uni-
kam więc tematów oczywistych. Wierzę, 

że kiedyś będzie to docenione – zauważa 
kozianin.
Z zapałem tworzy dziś różnorodne rzeźby – 
z metalu, drewna czy ceramiki, powstające 
od samego projektu aż po unikatowy efekt 
końcowy. Społeczność koziańska szczegól-
nie podziwiać może dwie kózki, stanowiące 
symbol miejscowości, a wychodzące „spod 

ręki” rodzimego rzeźbiarza. – Wszystkie 
moje dzieła są czasochłonne. Docierają do 
mnie głosy samych mieszkańców, że kózki 
prezentują się bardzo efektownie. Ale to 
bilans „bitych” 90 dni roboczych po 10-12 
godzin – tłumaczy pan Dariusz.
Aktualnie pracuje nad oryginalną, autorską 
rzeźbą husarza, która wynika z zamiłowania 
artysty do historii. – Natrafiłem kiedyś na 
katalog rzeźbiarza-ceramika, który przed-
stawiał monumentalnych, orientalnych wo-
jowników w pozach, jak przed walką MMA. 
Uznałem, że warto w sposób nieco popkul-
turowy czy „epicki” stworzyć polskiego he-
rosa w portkach i trzewikach z epoki, bez 
wielkiego patosu, ale z okazałą muskulaturą 
rosłego mężczyzny, przed którym czuć re-
spekt – dodaje i zdradza coraz bardziej kon-
kretyzujące się plany związane z... Kozami. 
– Leszy, strażnik lasu, mógłby idealnie spo-
glądać z góry na naszą piękną miejscowość 
i oczywiście „strzec” naszego kamieniołomu 
– podsumowuje Dariusz Fluder.
Wszystkie prace artysty znaleźć można na 
stronie: www.dariuszfluder.com.

(Marcin Nikiel)

Kózki i inne cuda
Rodzą się w wyobraźni, są następstwem obserwacji otaczającego świata lub też spełnieniem indywidualnych po-
mysłów klientów. Mowa o rzeźbach, które od lat niezmiennie z wielką pieczołowitością wykonuje kozianin Da-
riusz Fluder.

Obecnie realizowana rzeźba husarza w towarzystwie 
kózek i autora dzieł Dariusza Fludera. 

foto: Mat. Dariusza Fludera
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W ostatnich tygodniach kozianin Jakub 
Rzepecki dał poznać się szerszej publicz-
ności za sprawą swojego zamiłowania do 
tańca. Po wielu latach ćwiczeń, przyszedł 
bowiem czas na ogólnopolski program te-
lewizyjny You Can Dance.
Swoją przygodę z tańcem Kuba rozpoczął 
w Studiu RootArt mając zaledwie 4 lata. 
Początkowo zainteresował się BreakDan-
cem i Hip-Hopem. Szybko okazały się jego 
pasją, dlatego z zaangażowaniem i przeję-
ciem czekał na każde kolejne zajęcia. Jego 
instruktorami byli Dawid Falendysz i Mi-
kołaj Strzyż – zarażali go pasją, pomagali 
szybko się rozwijać, a jednocześnie wyci-
skali z niego przysłowiowe „siódme poty” 
na każdych zajęciach. 
Poza dużym talentem tanecznym ko-
zianin posiada ogromną wrażliwość, co 
jest bardzo ważnym elementem w tańcu 
współczesnym. Jako pierwsza zauważyła to 
jego siostra Klaudia Skoczylas, która była 
instruktorką tego tańca w Studiu RootArt. 

Zabrała go na zajęcia i zaczął trenować ten 
zupełnie inny niż dotychczas styl. – Dla 
wszystkich, nawet dla samego Kuby, było 
wielkim zaskoczeniem jak świetnie odna-
lazł się w tańcu współczesnym. Początkowo 
mierzył się z trudnościami w opanowaniu 
techniki, ale widać było, że ma naturalne 
predyspozycje do tego stylu i świetnie radzi 
sobie z okazywaniem emocji i wyrażaniem 
siebie przez taniec. A to w tańcu współcze-
snym jest kluczowe – mówią jego bliscy. 
12-latek od dwóch lat szlifuje swoje umiejęt-
ności w tym stylu tanecznym pod czujnym 
okiem instruktorki Sary Handzlik ze studia 
RootArt. To ona przygotowała Kubę do 
castingu You Can Dance, wspiera go swo-
im doświadczeniem i wiedzą. Z ciekawo-
ścią i zaciśniętymi kciukami będziemy więc 
przyglądać się kolejnym występom naszego 
reprezentanta. A taneczne zmagania nasze-
go mieszkańca śledzić można w TVP1 
w  niedziele od godz. 17.15.                  

(DK/RED)

Taneczna wytrwałość

foto: arch.

W 2025 r. minie 700 lat od pierwszej hi-
storycznej wzmianki o istnieniu wsi Kozy. 
Z tej okazji z inicjatywy wójta gminy Kozy 
oraz Rady Gminy Kozy rozpoczęto dzia-
łania zmierzające do wydania monografii 
miejscowości. Praca ma ukazać się drukiem 
w roku jubileuszu, jako jeden z obchodów 
symbolicznego siedemsetlecia Kóz. 
Działania zmierzające do powstania zespo-
łu redakcyjnego trwały od jesieni ubiegłego 
roku. W ostatnią sobotę września w Pałacu 
Czeczów odbyło się spotkanie organiza-
cyjne redakcji. Autorami poszczególnych 
części monografii będą: prof. UŚ dr hab. 
Lech Krzyżanowski – historia po 1918 r. 
oraz redakcja naukowa całości, dr Bogu-
sław Chorąży – archeologia, dr hab. Grze-
gorz Chromik – średniowiecze, dr Mariusz 
Pawelec – okres staropolski, dr Konrad 
Meus – czasy rozbiorów, dr Patryk Oczko 
– historia sztuki, Bartłomiej Jurzak – etno-
grafia. Na potrzeby publikacji będą prowa-
dzone badania naukowe, w tym kwerendy 
w archiwach polskich i zagranicznych. Ko-
ordynację działań komitetu redakcyjnego 
prowadzić będzie Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Kozach. O postępach powstawa-
nia wydawnictwa będziemy informować 
na naszych łamach.

(GBP)

Monografia na sie-
demsetlecie Kóz

Dom Kultury w Kozach przystępuje do realizacji projektu grantowego – Konwer-
sja cyfrowa domów kultury. 

W jego ramach stworzona zostanie platforma cyfrowa umożliwiająca kontakt 
i powiązanie koziańskich interesariuszy kultury (lokalnych liderów, twórców, ani-
matorów, instruktorów, uczestników zajęć edukacji kulturalnej, odbiorców oferty 
kulturalnej). Platforma w formie wyspecjalizowanej strony internetowej zostanie 
wsparta zakupem środków technicznych umożliwiających bezpieczne, nieprze-
rwane prowadzenie działań animacyjnych, edukacji kulturalnej oraz realizacji wy-
darzeń. Nowe środki techniczne oraz szkolenie obsługujących platformę pozwolą 
na realizację działań twórczych, stworzą nowy kanał komunikacji oraz umożliwią 
zarchiwizowanie materiałów związanych z lokalną kulturą w formie zapewniają-
cej łatwy dostęp, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach dzia-
łania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020.  

(DK)

Konwersja cyfrowa domów kultury
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Po przerwie wymuszonej pandemią 
w październiku ponownie ruszył bez-
płatny kurs podstaw języka łacińskiego 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ko-
zach. Zajęcia przeznaczone są dla osób 
w każdym wieku. Spotkania odbywają 
się w czytelni biblioteki w godzinach 
popołudniowych co dwa tygodnie 
i trwają 90 minut. 
Dlaczego łacina? Język ten jest stale 
obecny wokół nas. Choć czasem nie 
zdajemy sobie z tego sprawy. Wpraw-
dzie łaciny nie słyszymy na ulicy i w co-
dziennych rozmowach, ale nadal moż-
na ją zaobserwować w języku nauki, 
w terminologii medycznej, biologicz-
nej, prawniczej, a ostatnio także w na-
zwach podmiotów gospodarczych. In-
formacje o cyklu zajęć „Nosce te ipsum” 
można uzyskać pod numerem telefonu: 
33 8174 109 lub e-mailowo: katalog@
gbpkozy.pl. 

(GBP)

Jeśli jesteś fanem gier planszowych, lubisz potyczki słowne oraz rywalizację, to mamy dla 
Ciebie dobrą wiadomość. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza wszystkich 
amatorów gier planszowych na Rodzinny Turniej Scrabble, który odbędzie się 22 paź-
dziernika o godzinie 17.00 w Czytelni GBP. Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu de-
cyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin oraz szczegółowe zasady turnieju znajdują się na 

stronie biblioteki oraz 
profilu facebookowym. 
Zapisy w siedzibie GBP 
w Kozach (Pałac Cze-
czów ul. Krakowska 5) 
oraz pod nr telefonu 
338174109. 

(GBP)

Pod przewrotnym tytułem kryje się wyda-
rzenie zaplanowane na ostatni piątek paź-
dziernika br. Scena Domu Kultury w Ko-
zach gościć będzie wówczas Lecha Dyblika 

– aktora filmowego, na co dzień kojarzone-
go z postaciami granymi w filmach Wojcie-
cha Smarzowskiego (jednak rozpoznawal-
ność zyskał rolami w serialach: „Plebania”, 
„Świat według Kiepskich” itd.). 
Tym razem zobaczymy Lecha Dybli-
ka w roli barda, a usłyszymy utwory 
z lat czterdziestych, pięćdziesiątych, 
a także „Blatnyje pieśni” proste piosen-
ki podwórkowe, więzienne, które stoją 
u podstaw rosyjskiej piosenki autorskiej 
i z których czerpali tacy poeci, jak Wło-
dzimierz Wysocki, Jurij Wizbor. 
Recital Lecha Dyblika to artystyczny „ra-
chunek sumienia”, który stanie się pretek-
stem do rozmowy z publicznością w trak-
cie spotkania.
Bilety na recital Lecha Dyblika, w cenie 30 
zł do nabycia w Domu Kultury w Kozach 
oraz za pośrednictwem portalu kupbilecik.
pl – zapraszamy, 29.10.2021 r. godz. 19.00, 
sala widowiskowa DK.

(DK)

Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gau-
de Cantem” (ciesz się pieśnią) odbędzie 
się w tym roku już po raz szesnasty. Jego 
historia sięga roku 1996, a od lat festiwa-
lowi towarzyszą satelitarne koncerty chó-
rów organizowane w Kozach. Tak będzie 
i tym razem. W sobotnie popołudnie – 23 
października (godz. 16.15), w kościele 
w Kozach usłyszymy kilka chórów zapro-
szonych do udziału w festiwalu. – I tutaj 
ciekawostka. Być może to przypadek lub 
Kozy to szczęśliwe miejsce, ale regułą staje 
się, iż chór koncertujący w Kozach zostaje 
jednym z głównych laureatów Międzyna-
rodowego Festiwalu Chórów Gaude Can-
tem – mówią organizatorzy. 
Zdaje się więc, że znów usłyszymy w naszej 
miejscowości najlepszych. 

(DK)

Gaude Cantem – 
wspólna radość

Nosce te ipsum 
– Poznaj samego 

siebie

Odpowiedz i wygraj książkę
W każdy piątek października Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału 
w konkursie internetowym, w którym można wygrać książkę – aktualnie pro-
mowaną nowość wydawniczą. Wystarczy w komentarzu pod konkursowym 
postem - na profilu GBP w serwisie facebook.com, odpowiedzieć na pytanie 
związane z książką. Zwycięzcą zostanie osoba, która jako pierwsza udzieli prawi-
dłowej odpowiedzi. Klikamy?                    (GBP)

Towarzysze czas wstawać

Rodzinny Turniej Scrabble
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Listopad to tradycyjne okres wspominania i miesiąc, gdy obcho-
dzimy Narodowe Święto Niepodległości Polski. Nie zapominamy 
też, by biało-czerwona flaga towarzyszyła temu świętu. Prezentuje-
my program obchodów 11 listopada w naszej miejscowości, przy-
bliżając pokrótce również wydarzenia towarzyszące. 
11 listopada, czwartek – Narodowe Święto Niepodległości

9.00 Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny 
w kościele w Kozach

10.00
Uroczysty raport i złożenie wiązanek 
kwiatów pod tablicami na pl. Ks. K. 
Kochaja

11.00 XII Koziański Bieg Niepodległości na 
stadionie CSW Kozy (LKS)

15.00 Ślady tamtych dni - spacer historyczny 
(start przy Pałacu Czeczów)

Uzupełnieniem, wpisującym się w listopadową atmosferę będą 
wydarzenia zorganizowane prze Dom Kultury w Kozach. 
• 6 listopada (sobota), godz. 17.00 – Wieczór koziańskich aneg-

dot – zaproszenie skierowane do miłośników wspomnień 

i amatorów zabawnych dykteryjek (wstęp wolny).
• 8 listopada (poniedziałek), godz. 18.00 – Wernisaż pokonkur-

sowej wystawy fotograficznej „Kozy, kozianie, zapis subiektyw-
ny” – galeria w Domu Kultury, w Kozach (sala nr 30).

• 10 listopada (środa), godz. 9.00 – Konkurs Recytatorski Poezji 
Patriotycznej – wydarzenie adresowane do uczniów koziańskich 
szkół i osób recytujących poezję (regulamin na stronie DKK). (DK)

Świątecznie – kulturalnie i na sportowo

Koziański Omnibus
W dożynkową niedzielę odbyły się zmagania, których 
stawką był tytuł „Koziańskiego Omnibusa”. W ramach 
Dni Kóz, Święta Powiatu Bielskiego i Dożynek, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Kozach zorganizowała II edycję 
konkursu wiedzy „Koziański Omnibus” pod patronatem 
wójta Jacka Kalińskiego. Na 30 trudnych pytań najle-
piej odpowiedziała Katarzyna Hankus, dwa wyróżnienia 
przyznano również Łukaszowi Hałatowi oraz Wiktorowi 
Momotowi. 
Jak wyglądały zmagania? Uczestnicy odpowiadali na 30 
zamkniętych pytań, wskazując jedną odpowiedź spo-
śród czterech zaproponowanych. Mierzyli się z pytania-
mi związanymi m.in. z naszą miejscowością, ale też tymi 
odwołującymi się do wiedzy ogólnej, humanistycznej czy 
matematycznej. 
Wybraliśmy trzy pytania – nie sprawdzając sieci, spróbuj-
cie Państwo odpowiedzieć poprawnie! 

(GBP/RED)

1. 
Jeden terabajt (TB) to około:

a) 
1 000 000 bitów

b) 1 000 000 kilobajtów

c) 
100 gigabajtów

d) 1 048 576 megabajtów

2. 
Czym jest sansara?

a) 
stanem duchowego uniesienia

b) całkowitym odpuszczeniem grzechów

c) 
zniewoleniem ducha przez świat fizyczny

d) cyklem reinkarnacji

3. 
Ile zwierząt Mojżesz wziął na Arkę?

a) 
po parze z każdego gatunku

b) wszystkie gatunki

c) 
nie brał drapieżników

d) żadnego
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Grzybobranie w blasku słońca
Słoneczna aura, przyjemna temperatura 
i kosze pełne grzybów – to bardzo skrótowy 
obraz wydarzeń związanych z koziańskich 
grzybobraniem – Kozak 2021. U podnóża 
Hrobaczej Łąki, w ostatnią niedzielę wrze-
śnia do rywalizacji z koszami przystąpiło 
wielu miłośników zbierania grzybów. 
Od godzin porannych w lesie spotkać 
można było więc uczestników poszuku-
jących różnych okazów, zmierzających 
w stronę szczytu Hrobaczej Łąki. Trady-
cyjnie już w tym miejscu po zakończeniu 
zmagań oceną całości zajął się certyfiko-
wany grzyboznawca – Justyn Kołek. Zwy-
cięzcą został Robert Żaczek, który zebrał 

ponad 8 kilogramów! Drugie miejsce 
przypadło Monice Buławko (6 kg), trze-
cie Natalii Matusiak (5 kg). Wręczono 
również nagrody w czterech kategoriach 
– Największy Grzyb (średnica kapelusza) 
– okaz mający 20,2 cm szerokości znalazł 
Grzegorz Malarz, Najliczniejsza Rodzina 
z dziećmi – wyróżnienia przyznano rodzi-
nom Mleczko, Wawak, Migdał i Lasek, 
Najstarszy Uczestnik – Zbigniew Sekulski 
oraz Najmłodszy Uczestnik – Jakub Waluś. 
Wszyscy uczestnicy „na górze” skorzystać 
mogli z przygotowanego poczęstunku, od-
poczywając przy pięknej i słonecznej aurze. 
– Impreza wpisała się w jesienny kalendarz 

naszej gminy, a kolejne odsłony wydarze-
nia pokazują, że można aktywnie, wspólnie 
i ciekawie spędzić czas w gronie całych ro-
dzin. W lesie szukały więc grzybów zarów-
no dzieciaki, jak i rodzice czy dziadkowie. 
Dziękujemy wspólnie z organizatorami za 
liczną obecność, zachęcając równocześnie 
do spacerów i aktywności – mówi Marcin 
Lasek, zastępca wójta gminy Kozy.
Organizatorem wydarzenia było Koziań-
skie Stowarzyszenie Staw Kamieniołom 
we współpracy z Domem Kultury i Urzę-
dem Gminy w Kozach.

(RED)

foto: arch.


