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Aktywny ZPiT Kozianie 

Żarciowozy w maju
Po raz kolejny w naszej miejscowości zaplanowane zostało wyda-
rzenie związane ze smakami całego świata, ponownie pod charak-
terystyczną nazwą „żarciowozy”. W parkowej przestrzeni w pierw-
szy weekend maja – 5-7.05 br. – pojawią się specyficzne furgonetki 
proponując nam kuchnię meksykańską, indyjską, hiszpańskie 
słodkości czy uwielbiane przez wielu burgery. Będzie więc okazja, 
by w gronie znajomych miło spędzić czas, a przy tym zakosztować 
wyjątkowych propozycji w ramach wydarzenia Żarciowozy – zlot 
foodtrucków. O dokładnych godzinach trwania wydarzenia poin-
formujemy w kolejnym wydaniu naszej gazety. 

(RED)

foto: arch. DK

foto: arch. MS

Po pandemicznej przerwie w ostatnich miesiącach działalność Zespołu 
Pieśni i Tańca Kozianie wróciła na „właściwe tory”. Było więc kolędowa-
nie w ramach Koziańskiego Wieczoru Kolędowego z Chórem Domu 
Kultury w Kozach i Brasownikiem czy występy w koziańskich para-
fiach. Po przerwie powróciło tradycyjne ostatkowe spotkanie członków 
i przyjaciół zespołu. A co warte podkreślenia, tegoroczne wydarzenie 
było również okazją do balu przebierańców dla „Małych Kozian”. Po-
żegnanie karnawału odbyło się więc w dobrej atmosferze, a zespół już 
teraz planuje aktywności na kolejne miesiące. – Dziękujemy za wsparcie 
i… nie przestajemy tańczyć. Chcemy w sezonie letnim zaprezentować 
nowe układy taneczne na lokalnych scenach, m.in. podczas Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej – zapowiadają.                                    (RED)

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzymy Mieszkańcom Gminy Kozy, 
aby tegoroczne Święta Wielkanocne przyniosły radość,

pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!

Przewodniczący Rady Gminy
Miłosz Zelek

Wójt Gminy Kozy
Jacek Kaliński
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Zmiany w programie, wytyczne dotyczące prawidłowego wypełniania i rozliczania 
wniosku – to m.in. tematy, które poruszone zostaną w ramach planowanego spotkania 
informacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze. Wydarzenie odbędzie się 
we wtorek – 21 marca br., o godz. 16.00 w Domu Kultury w Kozach (sala nr 11). 
Równocześnie przypominamy, że więcej informacji o Programie uzyskać można 
w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Urzędzie Gminy w Kozach (pokój nr 15) 
oraz telefonicznie – 510-270-987 – w godzinach pracy punktu (poniedziałek: 7.30-
11.30, wtorek: 15.30-17.00, środa: 11.00-15.30).                    (UG)

Znamy już wstępne plany związane 
z tegorocznymi Dniami Kóz. Laty-
noskie rytmy, barwna parada, lokal-
ne formacje artystyczne i zespół Ba-
ciary – to częściowe plany związane 
z obchodami święta naszej miejsco-
wości, zaplanowane w tym roku na 
drugi weekend czerwca – 10-11.06. 
– Przygotowania trwają od jesieni ubie-
głego roku, a z każdym dniem za nami 
kolejne ustalenia i więcej znanych 
szczegółów – informują organizatorzy. 
Wiemy już, że tradycyjnie towarzyszące 
Dniom Kóz koncerty Międzynarodo-
wego Festiwalu Orkiestr Dętych Złota 
Trąbka tym razem odbędą się niezależ-
nie, przybierając formę muzycznej bie-
siady w parku – 3 czerwca br. W ramach 
Dni Kóz park ze swoją estradą zmieni 
się w strefę dziecięcą, plac targowy bę-
dzie miejscem dla estrady tanecznej. 
Pierwszy dzień to wedle założeń kil-

kugodzinna zabawa w rytmach latyno-
skich – czeka nas m.in. barwna parada, 
gwiazdą wieczoru będzie Los Cumban-
cheros. Nazajurz planowane są występy 
lokalnych formacji artystycznych, na 
scenie zagości również popularny ze-
spół folklorystyczny Baciary. – Obec-
nie przyjmujemy propozycje wystę-
pów przygotowywanych przez szkoły 
i stowarzyszenia. Pojawiają się również 
propozycje podmiotów gospodarczych, 
chcących wykorzystać potencjał wyda-
rzenia do promocji swoich usług czy 
produktów. Zapraszamy więc do roz-
mów kolejne osoby, a wszystkich z Pań-
stwa już teraz do świętowania Dni Kóz 
2023 – podkreślają organizatorzy.

(DK/RED)

Mistrzowie 
z „Baczyńskiego”

W ramach drugiej edycji Śląskich Mi-
strzostw Pierwszej Pomocy świetnie 
spisali się uczniowie koziańskiego li-
ceum. W Bytomiu okazali się najlep-
si, w pokonanym boju pozostawiając 
m.in. szkoły z Katowic czy Cieszyna.
Ratownicze zmagania trwały na prze-
strzeni kilku godzin, a do rywalizacji 
przystąpiło 12 drużyn – każda w 4-oso-
bowym zestawieniu. Oceniano wie-
dzę teoretyczną, ale też nade wszystko 
praktyczną. Toteż licealiści mierzyli się 
z sytuacjami zagrożenia życia czy przy-
padkami, gdzie potrzebna była pod-
stawowa pomoc medyczna. Co warte 
podkreślenia, pomoc udzielana była 
zarówno dorosłym, jak i dzieciom. A to 
szczególnie ważne w kontekście wyko-
rzystania umiejętności np. przy zdarze-
niach drogowych. 
Reprezentanci Baczyńskiego okazali 
się najlepsi we wszystkich konkuren-
cjach, zdobywając najwyższą notę – 239 
punktów, sięgając tym samym po mi-
strzowski tytuł. Druga lokata przypadła 
szkole z Katowic – 228 pkt., trzecia pla-
cówce z Cieszyna – 226 pkt. Koziańską 
szkołę reprezentowali: Martyna Jarguz 
– kapitan, Oliwia Witkowska, Monika 
Ogórek oraz Szymon Kołek.

(RED)

Czyste powietrze

Latynoskie rytmy i… Baciary!

foto: arch. DK

Wśród licznych występów tradycyjnie nie 
zabraknie tych przygotowywanych przez 
dzieci z koziańskich szkół podstawowych. 

foto: arch. liceum
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Sesja Rady Gminy
23 lutego 2023 r., odbyła się L sesja Rady 
Gminy Kozy, na której podjęto następują-
ce uchwały:
1) Nr L/355/23 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości poło-
żonej w Kozach oznaczonej jako działka 
nr 2177/712 obręb 0001 Kozy, stano-
wiącej własność Gminy Kozy;

2) Nr L/356/23 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości poło-
żonej w Kozach oznaczonej jako działka 
nr 2177/714 i 2177/688 obręb 0001 
Kozy, stanowiącej własność Gminy 
Kozy;

3) Nr L/357/23 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości poło-
żonej w Kozach oznaczonej jako działka 
nr 1651/15 obręb 0001 Kozy, stano-
wiącej własność Gminy Kozy;

4) Nr L/358/23 w sprawie ustalenia gór-

nych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników bez-
odpływowych lub osadników w instala-
cjach przydomowych oczyszczalni ście-
ków i transportu nieczystości ciekłych 
oraz za usługę odbioru odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są zobowiązani do ponosze-
nia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz Gminy Kozy;

5) Nr L/359/23 zmieniająca uchwałę Nr 
XIX/168/20 Rady Gminy Kozy z dnia 
10 listopada 2020 r. w sprawie uchwa-
lenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Kozy;

6) Nr L/360/23 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLVII/341/22 Rady Gmi-
ny Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Kozy na lata 2023-2035;
7) Nr L/361/23 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLVII/342/22 Rady 
Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 
roku, Uchwała Budżetowa na 2023 rok 
Gminy Kozy.

Ponadto Rada Gminy Kozy przyjęła 
sprawozdanie z wysokości średnich wy-
nagrodzeń nauczycieli w szkołach pro-
wadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego za 2022 r. oraz informację 
Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kozach dotyczącą stanu ochrony prze-
ciwpożarowej w gminie.  
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)

W 2023 roku kontynuowany jest Gminny 
Program Polityki Zdrowotnej w zakresie 
przeciwdziałania zakażeniom meningo-
kokowym oraz Gminny Program Polityki 
Zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania za-
każeniom pneumokokowym. Szczepieniami 
przeciwko meningokokom objęte są dzieci 
będące mieszkańcami naszej gminy z rocz-
ników 2021-2022, natomiast szczepieniami 
przeciwko pneumokokom objęte są osoby 
dorosłe będące mieszkańcami naszej gminy 
z rocznika 1958 i starsze (65+). 
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych 
szczepień. Obok podajemy informacje do-
tyczące realizacji szczepień przez poszcze-
gólne placówki.

Lekarz Twojej Rodziny, Kozy ul. 
Szkolna 1 
• szczepienia przeciwko meningokokom 

realizowane są we wtorki w godz. 16.00-
18.00, po wcześniejszej rejestracji tele-
fonicznej: 504 169 888,

• szczepienia przeciwko pneumoko-
kom realizowane są w poniedziałki, 
środy i piątki w godz. 17.00-18.00, po 
wcześniejszej rejestracji telefonicznej: 
33 8174212

Centrum Medyczne MED-KOZ & 
MEDIKO, Kozy ul. Lipowa 2 
• szczepienia przeciwko meningokokom 

realizowane są w dniach: środa godz. 
11.00-12.00, czwartek godz. 15.00-

16.00, po wcześniejszej rejestracji tele-
fonicznej: 33 817 38 96,

• szczepienia przeciwko pneumokokom 
realizowane są w godz. 14.00-16.00, po 
wcześniejszej rejestracji telefonicznej: 
33 4446950

W 2021 i 2022 r. przeciwko meningoko-
kom zostało zaszczepionych 141 dzieci, 
natomiast przeciwko pneumokokom zo-
stało zaszczepionych w 2022 r. 96 osób 
dorosłych. Na realizację ww. programów 
w 2023 r. w budżecie gminy przewidziano 
kwoty 15 510 zł (na szczepienia przeciwko 
meningokokom) oraz 28 900 zł (na szcze-
pienia przeciwko pneumokokom).

(UG)

Przy Wilczym Stawie w Kozach pro-
wadzona jest w pierwszych miesiącach 
tego roku wycinka drzew. Działania 
realizowane przez Nadleśnictwo Biel-
sko-Biała mają podłoże w poprawie 
bezpieczeństwa w tym chętnie odwie-
dzanym rejonie.
Temat wzbudza spore zainteresowanie 
mieszkańców, którzy z dużymi obawami 
odnoszą się do obserwowanej wycinki, 
kierując w tej sprawie zapytania do Urzędu 
Gminy. – Teren należy do Nadleśnictwa 
Bielsko-Biała, które prowadzi tam prace 
– informuje Janusz Łopadczak z Referatu 
Obsługi Techniczno-Gospodarczej. Prace 
związane są bezpośrednio z systematycznie 

prowadzoną na tym terenie gospodarką le-
śną. Obejmują obszar 3,5 ha lasu i mają na 
celu stworzenie takiej przestrzeni, na terenie 
której las będzie miał możliwość odnowić 
się w długofalowej perspektywie. Istotnym 
czynnikiem uwzględnianym przy wycince 
jest bezpieczeństwo. – Drzewa znajdujące 
się w bliskim sąsiedztwie Wilczego Stawu, ze 
względu na wilgoć zaczęły zamierać, co z ko-
lei groziło ich zawaleniem. Podjęliśmy decy-
zję o usunięciu tych drzew, głównie z uwagi 
na fakt, że przy sprzyjającej aurze teren od-
wiedza mnóstwo osób. Nie chcieliśmy, aby 
komukolwiek stała się krzywda – mówi To-
masz Gawęda, rzecznik prasowy Nadleśnic-
twa Bielsko-Biała.                       (RED)

Szczepienia przeciwko meningokokom i pneumokokom 

Wycinka dla bezpieczeństwa
W Domu Kultury skorzystać można ze 
specjalnych konsultacji dot. pozyskania 
wsparcia finansowego na wymianę źró-
deł ciepła, podniesienia efektywności 
energetycznej budynków, oszczędności 
energii oraz doboru odpowiedniego 
źródła ogrzewania. Dyżury Ekodoradcy 
w najbliższych tygodniach odbędą się 
30 marca, 20 kwietnia i 27 kwietnia 
(g. 7.30-10.30), konieczne jest wcze-
śniejsze zarejestrowanie się na spotkanie 
telefonicznie. Konsultacje telefoniczne 
oraz zapisy na dyżury stacjonarne odby-
wają się w każdy poniedziałek (g. 7.30-
15.30) pod numerami: 535 880 499; 535 
667 919 i 535 884 498.                                (UG)

Dyżury Ekodoradców
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Jeżeli jesteś na etapie budowy domu lub 
myślisz o termomodernizacji istniejącego 
budynku oraz wymianie źródła ciepła, pa-
miętaj, że skorzystać możesz ze wsparcia 
finansowego. Obecnie funkcjonuje kilka 
programów dofinansowań do różnego ro-
dzaju przedsięwzięć – szczególnie z zakresu 
montażu ekologicznych źródeł ogrzewania 
w budynkach. Większość z nich dotyczy 
budynków termomodernizowanych, tzn. 
budynków istniejących, wymagających 
modernizacji, np. ocieplenia, wymiany sto-
larki okiennej/drzwiowej, wymiany źródła 
ogrzewania. Jeden z programów dotyczy 
natomiast tylko budynków nowych. W ra-
mach poniższego zestawienia prezentujemy 
szczegóły dotyczące każdego z nich. 

Remont lub budowa? Sprawdź dostępne dotacje

Ulga 
termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie 
od podstawy obliczenia podatku wydatków zwią-
zanych z realizacją przedsięwzięć termomoderni-
zacyjnych wyłącznie w już istniejących budynkach 
mieszkalnych, jednorodzinnych. 
Dla kogo?
Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie 
wydatków poniesionych przez podatnika będące-
go właścicielem, bądź współwłaścicielem budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego.
Co mogę odliczyć w ramach ulgi?
Odliczeniu podlegają wydatki wymienione w za-
łączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie okre-
ślenia wykazu rodzajów materiałów budowla-
nych, urządzeń i usług związanych z realizacją 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Są to 
m.in. materiały do docieplenia przegród budowla-
nych, stolarka okienna i drzwiowa, węzły cieplne, 
pompy ciepła, panele fotowoltaiczne etc. Wydatki 
te muszą dotyczyć przedsięwzięcia, które zostanie 
zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc 
od końca roku podatkowego, w którym podatnik 
poniósł pierwszy wydatek.
Jaka jest wartość dofinansowania?
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 
53 000 zł w odniesieniu do wszystkich re-
alizowanych przedsięwzięć termomoder-
nizacyjnych w poszczególnych budynkach, 
których podatnik jest właścicielem lub współ-
właścicielem. Ulgę rozlicza się przy okazji co-
rocznego rozliczania rachunków PIT. 

Moje ciepło
Jeżeli budujesz swój dom 
i chcesz zamontować 
w nim pompę ciepła, 
zarówno do celów cen-
tralnego ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, pamiętaj że możesz skorzystać 
z programu Moje Ciepło.

Dla kogo? 
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która 
jest właścicielem bądź współwłaścicielem nowego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Co to znaczy nowy budynek?
W rozumieniu Programu, nowy budynek to taki, 
w przypadku którego na dzień składania wniosku 
o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia 
o zakończeniu budowy, lub nie złożono wniosku 
o pozwolenie na użytkowanie, bądź złożono jedno 
z wyżej wymienionych dokumentów, ale nie wcze-
śniej niż 01.01.2021 r. 

Jaka jest wysokość dofinansowania?
Wysokość dofinansowania zależna jest od ro-
dzaju montowanego urządzenia. W przypadku 
powietrznych pomp ciepła, maksymalne dofinan-
sowanie wynosi 7000 zł, dla pomp gruntowych 
możemy otrzymać nie więcej niż 21 000 zł. 

Mój Prąd
Kolejnym programem, który 
cieszy się dużym zaintereso-
waniem jest Program Mój 
Prąd. Tegoroczna edycja 
to Mój Prąd 4.0. W ramach 
tego rodzaju wsparcia finansowego można otrzy-
mać dotację na podłączenie mikroinstalacji PV 
w nowym systemie rozliczania tzw.net billing funk-
cjonującym od dnia 01.04.2022r., potwierdzone 
przez OSD wraz z możliwością współfinansowania 
dodatkowych elementów do zwiększenia autokon-
sumpcji wytworzonej energii elektrycznej.
Dla kogo?
Program dedykowany jest prosumentom w nowym 
systemie net billing (zgłoszenie przyłączenia mikro-
instalacji do sieci od dnia 01.04.2022r.), możliwy jest 
także udział prosumentów z dotychczasowego syste-
mu net-metering (zarówno instalacja PV, jak i dodat-
kowe elementy wspierające autokonsumpcję) pod 
warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń.

Czym się różni dotychczasowy system opu-
stów od nowego systemu rozliczeń net-billing?
System rozliczeń prosumentów z wykorzystaniem 
mechanizmu opustów opiera się na bezgotówko-

wym rozliczeniu nadwyżek energii elektrycznej wy-
tworzonej w mikroinstalacji PV i wprowadzonej do 

sieci elektroenergetycznej oraz energii 
pobranej przez prosumenta. 
System net-billingu zakłada odrębne 
rozliczenie wartości (nie ilości) energii 
elektrycznej wprowadzonej do sieci elek-
troenergetycznej i energii elektrycznej 

pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu 
o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej – ceny 
z Rynku Dnia Następnego (RDN).
Jaka jest wysokość dofinansowania?
Dofinansowanie do samej instalacji PV wynosi 
maksymalnie do 4 000 zł. W przypadku rozbudo-
wy instalacji o magazyn energii lub ciepła, dofinan-
sowanie do instalacji PV wynosi do 5 000 zł, dodat-
kowo maksymalnie 5 000 zł do magazynu ciepła, 
bądź do 7 500 zł do magazynu energii. Ponadto, 
montując magazyn ciepła lub energii, można wnio-
skować o kwotę do 3 000 zł na system zarządzania 
energią w budynku (HEMS) lub system zarządza-
nia energią pozyskaną z mikroinstalacji PV (EMS).
Wnioski w programie Mój Prąd można składać do 
31 marca 2023 r., wyłącznie w formie elektronicznej 
na stronie: www.gwd.nfosigw.gov.pl. Szczegółowe 
informacje na temat programu znajdują się na stro-
nie: www.mojprad.gov.pl. 

Czyste Powietrze
Najbardziej znany rodzaj wsparcia finansowego 
w zakresie termomodernizacji budynków to według 
wielu osób Czyste Powietrze. Program funkcjonuje 
od 2018 roku, natomiast w lipcu bieżącego roku 
wprowadzono możliwości prefinansowania przed-
sięwzięcia. W ramach programu Czyste Powietrze, 
możemy ubiegać się o dofinansowanie do wymiany 
starego i nieefektywnego źródła ciepła na paliwo 
stałe, na nowoczesne źródła spełniające najwyższe 
normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac ter-
momodernizacyjnych budynku. 
Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych lub wy-

dzielonych w budynkach 
jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnio-
ną księgą wieczystą. 

Jaka jest wysokość dofinansowania?
W ramach programu, mamy aż trzy różne opcje roz-
liczeń w zależności od tego, w jakim zakresie chcemy 
dokonać termomodernizacji, oraz poziomu dofi-
nansowania uzależnionego od dochodów wniosko-
dawcy/średnich dochodów w jednym gospodar-
stwie domowym. Dotacje na wymianę źródeł ciepła 
i termomodernizację domu mogą wynieść: do 66, 
99 lub 135 tys. zł (podstawowy, podwyższony i naj-
wyższy poziom dofinansowania). Dotacja z prefi-
nansowaniem możliwa jest wyłącznie na poziomie 
podwyższonym i najwyższym dofinansowania.

Powyżej przedstawiono cztery główne 
programy, dzięki którym uzyskać możemy 
wsparcie finansowe, gdy chcemy poprawić 
efektywność energetyczną naszego budyn-
ku. – Jako ekodoradcy, chętnie udzielimy 

Państwu bardziej szczegółowych infor-
macji na temat dostępnych możliwości 
dofinansowań. Zachęcamy do zapoznania 
się z terminami dyżurów w poszczegól-
nych gminach, podczas których jesteśmy 

do Państwa dyspozycji. Udzielamy także 
konsultacji telefonicznych w każdy ponie-
działek. Zapraszamy do kontaktu – mówi 
ekodoradca Joanna Barut. 

Kontakt:

Ekodoradca Joanna Barut

Tel. kontaktowy: 535-880-499
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Choć luty to krótszy to 
jednak bardzo intensywny 
miesiąc. Obchodzimy wte-
dy wiele świąt, które przed-
szkolaki lubią szczególnie.
Najbardziej emocjonującym 
wydarzeniem w Przedszko-
lu Publicznym był karnawał, 
przepełniony muzyką, tańcem, 
niespodziankami i świetną za-
bawą. Dla przedszkolaków bal 
karnawałowy to dzień wyjątko-
wy, często wyczekiwany przez 
wiele tygodni. Z tej okazji każ-
de dziecko przebrało się w swoją ulubioną 
postać. Jak co roku królowały księżniczki 
i superbohaterowie. Podczas balu dzie-
ci podejmowały wiele aktywności, miały 
także możliwość uczestnictwa w audycji 
on-line, gdzie tańczyły zumbę i tańce z roż-
nych zakątków świata. Oprócz karnawału 
dzieci obchodziły Walentynki, czyli święto 
zakochanych. Dzieci za pośrednictwem 
poczty walentynkowej obdarowywały się 

pięknymi własnoręcznie robionymi laur-
kami. Ten dzień otoczony był także miłą 
i przyjazną atmosferą. Laurki wywoływały 
na twarzach dzieci uśmiech i zadowolenie.
W lutym przedszkolaków odwiedził 
Teatrzyk „Latający Kapelusz”, który za-
prezentował dzieciom bajkę o tematyce 
ekologicznej pt. „Tosia i jej najskrytsze 
marzenia”. Dzięki takiej formie aktywności 
dzieci w przyjazny sposób zdobyły wie-

dzę o otaczającym środowisku 
i utrwaliły nawyki oraz postawy 
proekologiczne.
W przedszkolu odbył się rów-
nież konkurs na ekoinstrument 
muzyczny. Zadaniem konkurso-
wym było wykonanie instrumen-
tu z surowców wtórnych. Wśród 
prac znalazły się gitary, bębenki, 
grzechotki, a nawet harmonia.
Pod koniec lutego w każdej 
grupie zorganizowano również 
tydzień prehistoryczny, zwień-
czony dniem dinozaura. Dzieci 

poznawały tajniki życia pradawnych ga-
dów, rozmawiały, oglądały albumy oraz 
wykonywały piękne prace plastyczne, któ-
re ozdobiły przedszkolne gazetki. Pewne 
jest, że przedszkolaki uwielbiają taką tema-
tykę oraz posiadają nieograniczone pokła-
dy wiedzy w tej dziedzinie. Kto wie – może 
któryś z nich zostanie w przyszłości wybit-
nym paleontologiem?     (PP)

Karnawałowym zwyczajem są bale. Wiedzą o tym także 
najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, dla któ-
rych takie świętowanie odbyło się już 9 lutego. 
Dzieci podczas balu, oryginalnie przygotowanego przez pana 
Sebastiana Chmiela, przeniosły się na pokład samolotu, gdzie 
pod czujnym okiem pilota i stewardessy wzniosły się w prze-
stworza. Przebrani w piękne i różnorodne stroje z chęcią 
i dumą prezentowali je wchodząc na pokład. Podczas dwu-
godzinnego lotu wszyscy cudownie się bawili, nie zabrakło 
ciekawych układów tanecznych, misji w przestworzach w po-
staci przeróżnych zabaw, a nawet turbulencji. Wszystko to 
oczywiście w rytm idealnie dobranej muzyki, co przyczyniło 
się w całości do przyjemnie spędzonego czasu. 

(SP1)

Ponad 140 uczestników z klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 2 ba-
wiło się przy swojej ulubionej muzyce. 15 lutego Szkolny Samo-
rząd zorganizował dyskotekę karnawałowo-walentynkową.
Uczniowie przez wiele dni poprzedzających wydarzenie mogli 
tworzyć listę utworów, bez których nie wyobrażają sobie udanej 
zabawy. Nie zabrakło wspólnie odtańczonej „Belgijki”, wielu chęt-
nie naśladowało także układy prezentowane w popularnym pro-
gramie „Just Dance”, które były wyświetlane na ekranie. Dodat-
kową atrakcją zabawy była poczta walentynkowa, zorganizowana 
przez uczniów klas 4-5.
Po trzech latach przerwy, spowodowanych rozmaitymi ob-
ostrzeniami, aż miło było popatrzeć na integrację międzyklasową 
i wspólnie bawiące się dzieci i młodzież koziańskiej „Dwójki”. 

(SP2)

W karnawale wielkie bale

foto: arch. PP

Niech żyje bal!

foto: arch. SP1

Szkolna dyskoteka

foto: arch. SP2
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Dokładnie 19 lutego w Szkole Pod-
stawowej nr 2 obchodzono 550. 
rocznicę urodzin Mikołaja Koper-
nika – astronoma, lekarza, matema-
tyka, prawnika, ekonomisty, twór-
cy teorii heliocentrycznej.
Aby uczcić pamięć o tej ważnej postaci 
uczniowie klasy 3b Szkoły Podstawo-
wej nr 2, pod kierunkiem wychowawcy 
Barbary Jasińskiej, realizowali projekt 

„Kosmiczna podróż z Mikołajem Koper-
nikiem”. W czasie zadań projektowych 
zdobywali wiedzę o kreatywnym uczo-
nym. Sami również wykazali się pomy-
słowością, programując tor pozwalający 
zapamiętać kolejność planet w Układzie 
Słonecznym. Ozoboty, a więc małe ro-
boty z programu „Laboratoria Przyszło-
ści”, śmigały po torze, wesoło migając do 
swoich kosmicznych przyjaciół.

Celem lepszego zapamiętania wiedzy 
zdobytej w czasie zajęć, uczniowie 
opracowali lapbooki o Mikołaju Koper-
niku. To także kreatywna forma pracy, 
która pozwoliła samodzielnie utrwalić 
wiadomości o polskim astronomie. Na 
urodzinach, w dodatku tak okazałych, 
nie mogło zabraknąć tortu, który dzieci 
wpierw wykonały „w sieci”, następnie 
tworząc papierową wersję.  (SP2)

Kosmiczna podróż z Kopernikiem

Najlepszy sposób na naukę, to taki, który realizowany jest podczas zabawy. Luty 
upłynął uczniom klas piątych Szkoły Podstawowej nr 2 na tworzeniu niezwy-
kłych konstrukcji, które powstały z zupełnie zwykłych szpatułek.
Młodzi architekci i konstruktorzy z wielką pasją budowali takie obiekty, jak samoloty, 
ważki, tratwy, skrzyneczki, a nawet kościół czy czołg. Przy użyciu nożyków technicznych, 
pirografów, aparatów do kleju na gorąco i kleju do drewna powstały prawdziwe dzieła 
sztuki. Co warte wspomnienia, w swojej pracy uczniowie korzystali z narzędzi i materia-
łów, które szkoła otrzymała w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.                   (SP2)

Tuż za podium
W środę 22 lutego uczennice Szko-
ły Podstawowej nr 1 z powodze-
niem wzięły udział w Finale Powia-
towym Igrzysk Dzieci w Mini Piłce 
Koszykowej.
Placówkę z Kóz reprezentował w trakcie 
turnieju zespół w składzie: Jessica Majdoń, 
Aleksandra Synowiec, Milena Kasiuba, 
Maja Woźniak, Maja Matejko, Edyta Ko-
mędera, Anna Komędera, Alicja Białek, 
Hanna Mycek, Oliwia Rej, Anna Baścik 
i Sandra Susek. Uczennice SP nr 1 zdobyły 
ostatecznie 4. miejsce w stawce, dzielnie 
rywalizując z rówieśniczkami z Pisarzowic, 
Czechowic-Dziedzic, Mesznej, Bestwinki, 
Szczyrku, Jaworza i Czańca.   (SP1)

Kreatywność przede wszystkim

foto: arch. SP2

foto: arch. SP2
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Budowa przedszkola
Gminne Przedszkole Publiczne – zgod-
nie z wcześniejszymi zapowiedziami – 
w najbliższych miesiącach zyska kolej-
ny nowy budynek. W ostatnich dniach 
parafowano umowę na budowę zupeł-
nie nowego obiektu przy ulicy Lipowej. 
Co ważne, projekt przewiduje połączenie 
nowego budynku z istniejącym już przed-
szkolem przy ulicy Akacjowej poprzez 
specjalny łącznik. Dzięki temu rozwiązaniu 
skorzystają najmłodsi – m.in. w kontekście 
korzystania z placów zabaw czy poszcze-
gólnych sal zajęciowych. Łatwiejsza będzie 
również logistyka dla całego przedszkola. – 
Niewątpliwie połączenie obu placówek po-
zwoli nam optymalnie wykorzystać zasoby 
lokalowe – mówi Bożena Blachura, dyrek-
tor Gminnego Przedszkola Publicznego.
Nowy obiekt pomieści 8 oddziałów, czyli 
około 200 dzieci. Warto zwrócić również 
uwagę na zaplanowane przez projektantów 
miasteczko rowerowe, także będące w za-
myśle jedną z części wspólnych. Istotnie do-
stępne nie tylko dla przedszkolaków, ale tak-
że dla uczniów koziańskich podstawówek 
przygotowujących się m.in. do egzaminu na 
kartę rowerową. – To kolejne z miejsc, któ-
re wzbogaci ofertę przedszkola ze względu 
na spędzanie czasu z dziećmi na zewnątrz. 
A gdy tylko aura na to pozwala, zabieramy 
najmłodszych na świeże powietrze. Będzie 

więc nie tylko zabawa, ale przy tym i poży-
teczne informacje – podkreśla dyrektor. 
Końcem lutego umowę na realizację zada-
nia podpisał reprezentujący gminę Kozy 
wójt Jacek Kaliński oraz przedstawiciel 
generalnego wykonawcy, prezes zarządu 
PRB Beskid VI – Henryk Okruch. War-
tość inwestycji opiewa na blisko 11 milio-
nów złotych, kwotę 10 milionów złotych 
gmina Kozy uzyskała w formie promesy 
z Rządowego Funduszu Polski Ład. Osta-
teczna wysokość dofinansowania znana 
będzie po zakończeniu inwestycji. Zgodnie 
z założeniami obiekt powinien być gotowy 
do końca czerwca przyszłego roku, pierw-
sze zajęcia odbędą się więc w nim w roku 
szkolnym 2024/2025.   (MS)

Prace związane z budową hali spor-
towej – pisząc kolokwialnie – „idą 
pełną parą”. I choć w ostatnich 
dniach bryła obiektu pozostała 
niezmieniona, sporo działo się we-
wnątrz, ale też – co równie ważne – 
w kontekście finansowania inwesty-
cji. Gmina Kozy pozyskała bowiem 
kolejne wsparcie, tym razem w kwo-
cie blisko 4 milionów złotych!
Przygotowany i złożony wniosek do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki wio-
sną ubiegłego roku doczekał się pozy-
tywnej oceny, a dzięki niemu gmina 
Kozy otrzyma do 3,7 miliona złotych 
(dokładna kwota znana będzie po roz-
liczeniu wniosku o dofinansowanie – 
przyp. red.). To kolejne istotne wspar-
cie związane ze środkami zewnętrznymi 
w przypadku tej inwestycji.  Wcześniej 
pozyskano bowiem dofinansowanie 
w wysokości 5 milionów złotych z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych. Łącznie gmina Kozy pozyskała 
więc obecnie blisko 9 milionów złotych, 
pozostała część kwoty pochodzi ze 
środków własnych budżetu. Wartość 
inwestycji szacowana jest na około 13 
milionów złotych. 
Do hali z naszym obiektywem zajrzymy 

niebawem – obecnie montowana jest 
już nawierzchnia w hali, w pomieszcze-
niach układana jest armatura, a w naj-
bliższych planach robotników są także 
prace związane z montażem drabinek, 
koszy czy innych elementów wyposaże-
nia części sportowej.                   (RED)

 Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy: 

– Bardzo cieszę się, że rozpoczyna-
my tę inwestycję. Mimo, iż w 2018 
roku oddane do użytku zostało 
nowe przedszkole, jest ono obecnie 
zbyt małe w stosunku do potrzeb. 
6-letnie dzieci musiały realizo-
wać roczne przygotowanie szkol-
ne w grupach zerówkowych szkół 
podstawowych, co również powo-
dowało problemy lokalowe. To 
zmieni się jednak od września kolej-
nego roku. Dzieci swoją przygodę 
z edukacją przedszkolną zakończą 
w przedszkolu, by w wieku 7 lat stać 
się uczniami podstawówki. 

Umowę na budowę nowego przedszkola przy ulicy Lipowej podpisali wójt 
gminy Kozy – Jacek Kaliński, oraz reprezentujący generalnego wykonawcę 

prezes zarządu PRB Beskid VI – Henryk Okruch.

Hala z dofinansowaniami 

Prace związane z elewacją nowej hali sportowej zakończyły się, obecnie 
realizowane są te związane z wnętrzem obiektu – w tym m.in. montaż 

nawierzchni sportowej.
foto: MS
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Gmina Kozy wzbogaciła się o kolejne dwa ekosłupki – tym 
razem zlokalizowane w pobliżu placówek oświatowych. 
Łącznie na terenie Kóz znajdziemy więc już 9 tego typu urzą-
dzeń informujących o stanie i jakości powietrza.
Jedno z nowych urządzeń zamontowano na terenie przedszkola przy 
ulicy Akacjowej, drugi ekosłupek tymczasowo zlokalizowano przy uli-
cy Przeczniej w sąsiedztwie budowanej hali sportowej. Po zakończe-
niu inwestycji przeniesiony zostanie on na tereny zielone obok boiska 

szkolnego. Urządzenia 
mierzą stężenie pyłów za-
wieszonych PM1, PM2.5 
i PM10, formaldehydów, 
z jednoczesną sygnaliza-
cją jakości powietrza za 
pomocą oświetlenia LED 
– zielona barwa to dobra 
jakość powietrza, czerwo-
na odwrotnie. Dokładną 
skalę prezentujemy powy-

żej. Co ważne, każdy z nas możesz sprawdzić jakość powietrza dla 
wybranego ekosłupka poprzez aplikację mobilną Eko-Słupek. War-
to jednak równocześnie pamiętać, że urządzenia – podobnie, jak 
działające w naszej gminie czujniki systemu Airly – mają charakter 
poglądowy i edukacyjny. Profesjonalnym monitoringiem powietrza 
zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – na tej 
podstawie ogłaszane są alarmy smogowe i powiadomienia o ryzyku 
wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego.             (UG)

EkoSłupki
Przypominamy o obowiązującej kolorystyce worków oraz pojemni-
ków do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Kozy. 
– Odpady gromadzone i oddawane niezgodnie z podanym poniżej 
opisem nie będą odbierane przez firmę wywozową – informują przed-
stawiciele Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Odpady z metali i tworzyw sztucznych (opróż-
nione z zawartości, zgniecione) gromadzone/od-
dawane w żółtych workach dostarczonych przez 
Gminę lub w pojemnikach, które zapewnia właści-
ciel nieruchomości
Odpady z papieru lub tektury gromadzone/odda-
wane w niebieskich workach dostarczonych przez 
Gminę lub w pojemnikach, które zapewnia właści-
ciel nieruchomości
Opakowania szklane (opróżnione z zawartości, po-
zbawione zakrętek i kapsli)  gromadzone/oddawane 
w zielonych workach dostarczonych przez Gminę
Odpady kuchenne BIOODPADY gromadzone 
w pojemnikach lub workach koloru brązowego, 
które zapewnia właściciel nieruchomości
Pozostałości po segregacji gromadzone/oddawa-
ne w pojemnikach lub przezroczystych workach, 
które zapewnia właściciel nieruchomości
Popiół gromadzony/oddawany wyłącznie w po-
jemnikach, dostosowanych do załadunku, speł-
niających normy PN-EN 840-1,  które zapewnia 
właściciel nieruchomości.           (UG)

REKLAMA

Kolory worków
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Osiedle 100 – drogi gotowe!
Trwająca na przestrzeni ostatnich miesię-
cy inwestycja kompleksowej przebudowy 
7-miu ulic w ramach Osiedla 100 dobiegła 
końca. Poza nową nawierzchnią, powstał 
również nowy kolektor deszczowy i podbu-
dowa drogi. Zostały stworzone ciągi piesze 
oraz miejsca do parkowania samochodów. 
Wprowadzono nową organizacja ruchu, 
która poprawi bezpieczeństwo i płynność 

przejazdu. Jak zmieniły się drogi i co sądzą 
o nich mieszkańcy? O tym w naszym zdję-
ciowym podsumowaniu inwestycji, której 
wartość wyniosła blisko 8 milionów złotych 
i była dofinansowana z programu Polski 
Ład. W ramach zestawienia zwracamy rów-
nież uwagę na najważniejsze aspekty nowej 
organizacji ruchu, która wprowadza kilka 
istotnych zmian.                                            (RED)

A

B

C

D
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A W wielu miejscach ulice były w bardzo złym stanie technicznym. Wśród nich najdłuższa 
– ul. Zdrojowa. Po przebudowie pojawiła się nowa nawierzchnia oraz chodnik dla pieszych 
– od skrzyżowania z ulicą Zamkową będący następnie częścią w ulicy Liliowej.

B – Mamy teraz drogę z prawdziwego zdarzenia, a choćby ulice Liliowa czy Zdrojowa 
stanowią alternatywę dla ulicy Beskidzkiej, co poprawia też komunikację z perspektywy 
Górnej Wsi. Nasze samochody też będą zapewne wdzięczne, remontowane ulice były 
w bardzo złym stanie – uśmiecha się mieszkający w okolicy pan Piotr. 

C W ramach inwestycji chodnik dla pieszych łączy ulicę Krakowską z Osiedlem 
100 poprzez ciąg ulic Storczyków, Liliowa, Zdrojowa. Na ul. Wiśniowej i Lazuro-
wej wprowadzono ruch jednokierunkowy, co pozwoliło stworzyć miejsca parkin-
gowe wzdłuż drogi.

D Okolica skrzyżowania ulic Bukietowej i Zdrojowej to miejsce, gdzie zmieniono 
dotychczasowy bieg jezdni. Pojawiła się również szykana, która poprawia bezpie-
czeństwo poprzez wymuszenie ograniczenia prędkości jadących samochodów.

E Ulica Bukietowa to miejsce, gdzie przed rozpoczęciem prac nawierzchnię 
w większości stanowiło tylko utwardzone podłoże. Po jej zakończeniu, cała ulica 
zyskała szeroką, nową nawierzchnię asfaltową oraz kanalizację deszczową.

F – Drogi są szersze, nie trzeba więc już wjeżdżać na trawniki, gdy chce się minąć z innym 
pojazdem. Na pewno jest wygodniej – stwierdza okoliczny mieszkaniec pan Janusz. Po-
bocza zostały utwardzone kostką brukową, co pozwoliło uzyskać większą szerokość drogi. 
Traktować je można również jako ciąg pieszo-rowerowy, choć drogi na Osiedlu 100 są ob-
jęte znakiem D-40 (strefa zamieszkania), który nadaje m.in pierszeństwo pieszym porusza-
jącym się na całej szerokości jezdni. 

Pamiętaj!
Najważniejsze informacje dotyczące orga-
nizacji ruchu na Osiedlu 100:
Dopuszczalny tonaż – wprowadzono 
ograniczenie ze względu na tonaż. W przy-
padku potrzeby dojazdu do posesji sa-
mochodem o masie powyżej 5 ton należy 
uzyskać zezwolenie Starosty Bielskiego  
zarządzającego ruchem na drogach gmin-
nych w naszym powiecie
Ruch jednokierunkowy – na ulicach La-
zurowej i Wiśniowej wprowadzono ruch 
jednokierunkowy
Strefa zamieszkania – na wszyst-
kich ulicach obowiązuje strefa, w której 
prędkość ograniczona jest do 20 km/h, 
a piesi mają bezwzględnie pierwszeństwo 
przed pojazdami, obowiązuje zakaz posto-
ju pojazdów poza wyznaczonymi miejsca-
mi. Wyjazd ze strefy jest włączeniem się do 
ruchu, należy więc ustąpić pierwszeństwa 
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego
Skrzyżowania równorzędne – wszystkie 
skrzyżowania w odrębie strefy zamieszkania 
są równorzędne, obowiązuje więc tzw. reguła 
„prawej ręki”. Pierwszeństwo ma pojazd nad-
jeżdżający z prawej strony. Przykład? Ulica 
Bukietowa i Zdrojowa. Jadąc ulicą Zdrojową 
w stronę centrum, gdy zobaczymy nadjeż-
dżający samochód ulicą Bukietową, powinni-
śmy ustąpić pierwszeństwa. 

E

F foto: MS/UG
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Halowe rozgrywki
Zimowy czas spożytkowany został na 
rozegranie szeregu turniejów z udzia-
łem koziańskich drużyn. Ich miejscem 
była hala Centrum Sportowo-Wido-
wiskowego, a okazję do sportowych 
zmagań wśród rówieśników miały 
dzieci i młodzież z różnych roczników.
W sobotę 18 lutego odbyły się mecze ze-
społów złożonych z zawodników z rocznika 
2008 i młodszych. Sprawnej współorganiza-
cji turnieju podjął się LKS Orzeł Kozy, który 
pod względem sportowym musiał jednak 
uznać wyższość piłkarzy Pioniera Pisarzowi-
ce, LKS-u Bestwina i Przełomu Kaniów.
Następnego dnia, w niedzielę 19 lutego, 
przeprowadzona została pierwsza edycja 
turnieju „CSW Happy Cup”, przeznaczo-
nego dla rocznika 2015 i młodszych. Nie 
prowadzono w nim klasyfikacji, a w staw-
ce znakomicie radzili sobie młodzi adepci 
futbolu trenujący na co dzień w UKS Kozy 
i LKS Orzeł Kozy
Ostatnia sobota lutego to z kolei turniej dru-
żyn z rocznika 2010 i młodszych, które mie-

rzyły się w meczach trwających po 13 minut 
każdy. Efekt zaciętej rywalizacji to zwycięstwo 
piłkarzy UKS Kozy i 2. miejsce LKS Orzeł. 
Podium uzupełnił LKS Groń Bujaków, a dal-
sze lokaty zajęli LKS Przełom Kaniów i KS 
Soła Kobiernice. Dla wszystkich uczestników 
przygotowano medale, a czołowym zespo-
łom wręczono puchary. Nie zabrakło także 
wyróżnień indywidualnych.
Cykl turniejów dobiegł końca w weekend 
4-5 marca br. W meczach rocz-
nika 2012 i młodszych najlepiej 
poradzili sobie młodzi adepci fut-
bolu Hejnału Kętu, ale już za ich 
plecami uplasowały się miejsco-
we drużyny – UKS Kozy i LKS 
Orzeł, którym w udziale przypadły 
okazałe puchary. Indywidualny-
mi umiejętnościami strzeleckimi 
błysnął podopieczny Orła Jakub 
Wójcik, który spośród wszystkich 
zawodników odnotował najwię-
cej bramek. Emocji nie zabrakło 
w turnieju najmłodszych – przede 

wszystkim z rocznika 2016. Zespołom 
z Kóz towarzyszyły ekipy z Mazańcowic, 
Bujakowa i Osieka. Potyczki odbywały się 
równolegle na dwóch boiskach, a rezultaty 
zeszły na dalszy plan. Liczyła się świetna za-
bawa i okazja do zaczerpnięcia aktywności, 
z czego z uśmiechami na ustach dzieci sko-
rzystały. Za swój wysiłek i zaangażowanie 
odebrały pamiątkowe medale. 

(RED)

Młodzi piłkarze UKS Kozy z roczni-
ka 2015 doskonale zaprezentowali się 
w turnieju „Iskierka Cup” w Pszczynie.
Rozgrywki przeznaczone dla żaków młod-
szych składały się z dwóch etapów. Zespół 
z Kóz zmierzył się najpierw w rozgrywkach 
grupowych z: Iskrą Pszczyna, KS Brzeźce, 
AP Champions Żory, Lukam Skoczów 
oraz Football Academy Bielsko-Biała. 
Komplet zwycięstw z bilansem bramko-
wym 26:2 dał kozianom pewny awans do 
„Ligi Mistrzów”. W niej powtórnie UKS 
okazał się bezkonkurencyjny, pokonując 
rówieśników Znicza Jankowice, Zamku 

Grodziec oraz AP Żory, po-
nownie też aplikując rywalom 
dużo bramek. Najwięcej spo-
śród reprezentantów klubu 
z Kóz strzelił ich w całym tur-
nieju Patryk Wróbel (10).
Skład UKS Kozy: Sebastian 
Glanowski, Nikodem Mo-
stek, Patryk Wróbel, Tomasz 
Gacek, Natan Sidzina, Miko-
łaj Małysz, Miłosz Rogowski, 
Nikodem Korzeń, Jakub Wa-
loryszak, Leon Grabski.

(M)

W pierwszy weekend lutego hala 
Centrum Sportowo-Widowiskowego 
w Kozach zgromadziła wielu miłośni-
ków tenisa stołowego, którzy przystą-
pili do spotkań w ramach Grand Prix 
Gminy Kozy „Złota Koza 2023”.

Wpierw do rywalizacji w podziale na 
poszczególne kategorie wiekowe przy-
stąpiły dzieci i młodzież. O sporym za-
interesowaniu wydarzeniem świadczy 
już sama liczba 70 młodych adeptów 
dyscypliny, którzy do turnieju przy-

stąpili. Nazajutrz, w niedzielę 5 lutego, 
także działo się sporo ciekawego. Zma-
gania w gronie open przyciągnęły aż 
130 zawodników. Na podium pierwszej 
tegorocznej odsłony „Złota Koza 2023” 
zameldowali się:

foto: Arch. CSW Kozy

Start Złotej Kozy

Dziewczyny do 12 lat:
1. Natalia Wszołek 
2. Maja Kuboszek
3. Nicola Kuboszek

Chłopcy do 12 lat:
1. Bartłomiej Kusek 
2. Marcel Pawłowski
3. Jakub Soboń

Dziewczyny 13-18 lat:
1. Weronika Wszołek
2. Justyna Włodarczyk
3. Łucja Noworyta

Chłopcy 13-18 lat:
1. Oliwier Turek 
2. Eryk Holcman
3. Błażej Lorc

Open:
1. Robert Świrk
2. Marcin Cieślar 
3. Bogusław Surma 

Seniorzy do lat 39:
1. Marcin Cieślar
2. Robert Żydek
3. Oliwier Turek

Weterani 40-59 lat:
1. Piotr Michalski 
2. Jerzy Pełka 
3. Robert Świrk

Weterani 60 lat +:
1. Bogusław Surma 
2. Witold Nowakowski 
3. Jerzy Tokarski     (M)

Jak w Lidze Mistrzów

foto: arch. CSW Kozy

foto: arch. UKS
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To była „OdLOTTOwa zima z Orłem” – pod takim 
właśnie hasłem odbył się pierwszy tydzień ferii zi-
mowych. 33 zawodników sekcji piłki nożnej LKS 
Orzeł Kozy aktywnie spędziło czas pod czujnym 
okiem trenerów.
Podczas pięciu dni odbyły się treningi piłkarskie, turniej 
w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego, wspólne 
wyjście do kamieniołomu, zwiedzanie Parku Dworskiego 
i Pałacu Czeczów, a także zapoznanie ze „Szlakiem Ko-
ziańskich Ciekawostek”. Zawodnicy mogli poza tym zre-
laksować się na basenie w Kętach. Wszystkie wspomniane 
atrakcje przeprowadzone zostały przy wsparciu i otrzy-
manej dotacji z Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej, 
o którą wystąpił zarząd klubu. Inną aktywnością, z której 
skorzystały zawodniczki sekcji lekkiej atletyki LKS Orzeł, 
był obóz w Hucisku, gdzie podopieczne trenerki Beaty 
Harat intensywnie przygotowywały się do sezonu letnie-
go.                  (MA)

Aerokickboxing jako wszechstronnie aktywizująca forma 
zajęć prowadzona jest dla kobiet w Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowym w Kozach.
Spalanie tkanki tłuszczowej, wzmacnianie mięśni, rozwijanie 
zwinności, poprawa szybkości, koordynacji i kondycji czy również 
wzrost pewności siebie – takie kluczowe założenia przyświecają 
zajęciom, które systematycznie odbywają się w Centrum Spor-
towo-Widowiskowym w Kozach. Zajęcia z aerokickboxingu to 
propozycja przeznaczona stricte dla kobiet. Treningi ukierunko-
wane na wszechstronny rozwój fizyczny prowadzone są w środy 
i piątki – w obu dniach o godzinie 18:45 lub 20:00. Co istotne, dla 
wszystkich nowych uczestniczek przewidziano nieodpłatny udział 
w pierwszych zajęciach. Zapisu dokonać można pod numerem te-
lefonu: 505-091-883.                  (R)

Po raz pierwszy w roku 2023, dodatkowo w atrakcyj-
nej dla uczestników formule, odbył się turniej z cyklu 
„Szachy z Orłem”, którego stawką jest Puchar Wójta 
Gminy Kozy.
Aż 94 zawodników zgromadził turniej w szachach szybkich. 
Liczne grono stanowili reprezentanci Kóz, którzy wykazali 
się sporymi umiejętnościami. Zwycięstwo w tej grupie rywa-
lizujących odniósł właśnie kozianin Paweł Kine, który w kla-
syfikacji wyprzedził Jarosława Bena z Łodygowic i broniącego 
barw miejscowego LKS Orzeł Jakuba Marszałka. W czołowej 
„10” – konkretnie na 8. pozycji – zameldował się natomiast 
Bartosz Dziedzic. Zmagania w szachach błyskawicznych to-
czyły się w 60-osobowej stawce uczestników. I w tym przy-
padku Paweł Kine nie miał sobie równych, a kolejne miejsca 
na podium zdobyli: Katarzyna Krajewska z Zabrza i Jarosław 
Ben. Jakubowi Marszałkowi przypadła w udziale 9. lokata.
Większość zawodników z tych, którzy przybyli do Kóz grała 
w obu turniejach. Dzień był więc męczący, ale zarazem bar-
dzo owocny, bo prócz interesującej sportowej rywalizacji do-
roczne wydarzenie odbyło się w miłej atmosferze.           (MA)

Aktywne ferie z Orłem

Zajęcia dla kobiet

Podwójna szachowa premiera

foto: LKS Orzeł Kozy

foto: arch.

foto: arch.
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Zbliżające się Święta Wielkanocne przy-
wołują w pamięci starszych mieszkańców 
Kóz zaniechany, a można by i zaryzyko-
wać stwierdzenie: zapomniany, zwyczaj 
chodzenia po śmierguście. Mimo pew-
nych prób wskrzeszenia tej tradycji oraz 
licznych głosów nawołujących do jej po-
wrotu, z roku na rok w Wielkanoc próż-
no szukać na naszych ulicach barwnych 
grup przebierańców, które dawniej tak 
licznie przemierzały Kozy.
Przypomnijmy więc: śmierguśnicy były 
to grupy przebierańców chodzących po 

wsiach w drugi dzień Świąt Wielkanoc-
nych popularne m.in. w Kozach. Wystę-
powały na obszarze, który określić mo-
żemy jako północno-wschodnia część 
ziemi oświęcimskiej. Śmierguśnikami 
byli zazwyczaj młodzi chłopcy (nigdy 
dziewczyny), którzy w grupach od kilku 
do kilkunastu osób, w różnych koloro-
wych i dziwnych strojach oraz w papie-
rowych maskach na twarzy, odwiedza-
li domy panien, rodziny, znajomych. 

Śmierguśnikom zazwyczaj towarzyszył 
muzyk grający na heligonce lub akor-
deonie, a czasem nawet mała orkiestra 
(zapewne starsi mieszkańcy Kóz pamię-
tają grupy, którym towarzyszyła kapela 
rodziny Szlagórów). Obchód ten miał 
miejsce w drugi dzień Świąt Wielka-
nocnych, często jednak zdarzało się, że 
odwiedziny rozpoczynały się już w Wiel-
kanoc wieczorem. Niekiedy śmierguśni-
cy poruszali się na przystrojonych ko-
lorowo wozach lub jeździli na koniach. 
W Kozach trzon grupy przebierańców 

stanowili Żyd, gorol i doktór. Żyd ubra-
ny był w wysoki czarny cylinder i czarny 
ortalionowy płaszcz. Na plecach musiał 
mieć pukiel, czyli garb wykonany z małej 
poduszki. Głównymi rekwizytami po-
staci Żyda była duża czarna walizka oraz 
laska. Rola Żyda polegała na domokrąż-
nym handlu różnego rodzaju tkaninami, 
bielizną czy skórkami króliczymi. Gorol 
w stroju zbliżonym do góralskiego, z ko-
szykiem i workiem lub zawiniątkiem na 

plecach proponował sprzedaż drewnia-
nych łyżek i zabawek. Doktór w białym 
kitlu usiłował badać panny (np. przy 
użyciu lejka), a jako lekarstwo propo-
nował „kropelki na serce”. Wśród śmier-
guśników pojawiały się także postacie 
Cygana i Cyganki, pajaca, kominiarza, 
huzara, wędrownego szklarza, druciarza, 
fryzjera, wojskowego. Wpływ kultury 
popularnej sprawił, że od lat 60. XX w. 
wśród śmierguśników zdarzali się rów-
nież Indianie i kowboje. Nieodłącznym 
rekwizytem śmierguśników była papie-
rowa maska tzw. maszkara, dzięki któ-
rej osoba przebrana odczuwała większą 
odwagę i swobodę w odgrywaniu roli. 
W każdej grupie śmierguśników musiała 
znajdować się przynajmniej jedna osoba 
strzelająca na długim skórzanym bacie.
Zasady obrzędowego chodzenia po 
śmierguście, wynikały z tzw. ludowej 
wizji świata, która to przenikała umysły 
mieszkańców polskiej wsi jeszcze do II 
poł. XX w., a której to pozostałości trwa-
ją w naszych tradycyjnych zachowa-
niach jeszcze do dziś. Charakter postaci 
występujących w grupach śmierguśni-
ków cechowała obcość, nietypowość 
w stosunku do jednolitej wiejskiej spo-
łeczności. W ludowej wizji świata osoby 
przychodzące do wsi (w tym przypadku 
do Kóz) z zewnątrz (Żyd, Cygan, także 
lekarz, góral) naznaczone były wymia-
rem sakralnym. Przynosiły do wsi pier-
wiastek ze świata obcego, sakralnego, 
tajemniczego w podświadomym rozu-
mieniu. Śmierguśnicy nie mogli upo-
dabniać zwykłych, przeciętnych ludzi. 
Cechy charakterystyczne występują-
cych w obrzędzie ról, dotyczące głów-
nie stroju, zachowania, ale także rysów 
i wyglądu twarzy, musiały być znacznie 
przerysowane. Śmierguśnicy uosabia-
li więc „obcych”, przybyłych ze sfery 
sacrum, niosących wszelkie siły po-
trzebne do ponownego odrodzenia się 
ziemskiej rzeczywistości po zimowym 
i wielkopostnym zastoju. Muzyka i ha-
łas jaki czynili, również miały za zadanie 
przywoływać uśpione życie przyrody. 
Przebierańcy wkraczający w zagrody 
i domostwa wnosili w nie, w sposób 
symboliczny, siły płodności, wróżbę 
urodzaju, jako przybysze z „tamtego” 
świata, z rzeczywistości sacrum, która 
jako jedyna mogła zapewnić ludziom 
dobrobyt i urodzaj.

(Bartłomiej Jurzak)

Śmierguśnicy

foto: Adolf Zuber

foto: Zbiory Izby Historycznej im. Adolfa Zubera
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W piątek 17 lutego br. sala koncertowa 
Pałacu Czeczów zgromadziła silną grupę 
miłośników przyrody oraz lokalnej histo-
rii, a to za sprawą opowieści o twórczości 
Włodzimierza Puchalskiego i Janusza 
Czecza. Sylwetki tych prekursorów pol-
skiego filmu przyrodniczego zaprezento-
wali: Darek Czernek – fotograf i ornitolog 
oraz Bartłomiej Jurzak. W czasie spotka-

nia przybliżono historię związków rodzin-
nych Puchalskiego z rodziną Czecz de 
Lindenwald, a pośrednio także z pałacem 
w Kozach. W czasie spotkania odbyła się 
projekcja dwóch filmów przyrodniczych 
z archiwum Wytwórni Filmów Oświa-
towych w Łodzi: „Instynkt macierzyński 
ptaków” reżyserii Włodzimierza Puchal-
skiego z 1954 r. oraz „Świat Włodzimierza 
Puchalskiego” z 1980 r., będący hołdem 
pośmiertnym złożonym przyrodnikowi 
wspólnie przez Barbarę Bartman-Czecz 
(reżyseria) wraz z mężem Januszem Cze-
czem (zdjęcia). Wydarzenie uzupełniła 
prezentacja zabytkowego sprzętu foto-
graficzno-filmowego, kolekcji książek 
autorstwa Puchalskiego oraz działalności 
Koła Ornitologów w Pisarzowicach. Wy-
darzenie odbyło się w ramach realizowa-
nego przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Kozach cyklu SALON PRZESZŁO-
ŚCI.                                  (GBP)

Włodzimierz Puchalski i Janusz Czecz

Muzyczni geniusze – będzie ciekawie!

Włóczkowe wa-
riacje w bibliotece
Dzierganie, szydełkowanie, makrama to 
techniki rękodzielnicze, które od pewnego 
czasu przeżywają swój renesans. Przedmio-
ty z włóczki, czy sznurka są nie tyko modne, 
ale mogą stanowić miły upominek dla naj-
bliższych. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom i zainteresowaniom pań, w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej  realizowane są 
warsztaty rękodzielnicze w ramach cyklu 
”DZIERGANIE WŚRÓD KSIĄŻEK”. Są 
one wspaniałą okazją do wspólnego spę-
dzenia czasu, wymiany doświadczeń. Do-
stępność włóczek, sznurków w różnych ga-
tunkach i kolorach uruchamia wyobraźnię 
i wyzwala kreatywność.  Dwa spotkania – 
styczniowe i lutowe – upłynęły pod znakiem 
szydełka. Uczestniczki zajęć stworzyły pięk-
ne koszyki z bawełnianego sznurka, a także 
zmierzyły się z włóczkowymi serwetkami, 
ukazując po raz kolejny swoją pasję, niezwy-
kły talent i precyzję wykonania. Patrząc na 
zaangażowanie ich uczestniczek oraz chęci 
do działania można mieć pewność, że jesz-
cze niejedna unikatowa robótka wyjdzie 
spod ich ręki.                       (GBP)

Odbywający się po raz pierwszy i mający 
swój początek w Kozach konkurs „Mu-
zyczni geniusze” przyciągnął kilkudziesię-
ciu uczestników, niebawem najlepszych 
będziemy mieli okazję wysłuchać w ra-
mach drugiego etapu wydarzenia mające-
go za cel poszukiwanie talentów. Zapowia-
da się więc wyjątkowa, muzyczna uczta!
W ramach preeliminacji organizatorzy 
przyjęli ponad 60 zgłoszeń muzyków ama-
torów, blisko czterdzieści z nich po przesłu-
chaniach jury zakwalifikowało do drugiej 
tury konkursu. A co ważne, uczestników na 
tym etapie będzie mógł posłuchać każdy 
z nas. Drugą część zaplanowano bowiem 
w Domu Kultury w Kozach, a w sali wi-
dowiskowej znajdzie się nie tylko jury, ale 
i publiczność. – Bliscy, przyjaciele, ale też 
miłośnicy dobrych brzmień, każdy będzie 
mógł pojawić się na widowni i posłuchać 
uzdolnionych muzyków – przekonują or-
ganizatorzy. Przesłuchania zaplanowano 
na 22 kwietnia br., a swoje umiejętności 
zaprezentują muzycy w każdej z kategorii 
– będą więc m.in. wokaliści, perkusiści, kla-
wiszowcy, gitarzyści, usłyszymy też utwory 
wykonywane na skrzypcach. – Dokładny 
harmonogram opublikowany zostanie 
na stronie internetowej www.fasolaki.pl. 
Wstęp będzie darmowy, prosić będziemy 
jedynie o wejście na salę w określonych 

porach, by po prostu nie przeszkadzać 
w trakcie rozpoczętego już występu – tłu-
maczą pomysłodawcy konkursu. Co cieka-
we, rozstrzygnięcia poznamy tego samego 
dnia, a na wyróżnionych czekać będzie 
jeszcze jedno zadanie. W godzinach wie-
czornych zagrają wspólny koncert w Pała-
cu Czeczów, po którym wybrany zostanie 
główny laureat wydarzenia, zdobywając 
Grand Prix i tytuł Muzycznego Geniusza 
2023. – I w tym wypadku wstęp będzie 
darmowy, wydarzenie zaplanowano na go-
dzinę 19.00. Występy uczestników uświet-
ni też Art Music Trio, wręczymy dyplomy 
i nagrody – obrazują plany organizatorzy. 
Przyznać więc trzeba, że to niecodzien-
na formuła. – Mamy zgłoszenia z Kóz, 
okolicznych miejscowości, ale i dalszych 
miast, jak np. Sosnowiec. Nie chcemy 
więc, by ktokolwiek ponosił dodatkowe 
koszty z ponownymi dojazdami, a sama 
formuła będzie również dodatkowym ele-
mentem pozwalającym na ocenę umie-
jętności, wszak uczestnicy będą musieli 
zaprezentować się wspólnie na scenie bez 
wcześniejszego przygotowania – dodają. 
Kto z Państwa nie będzie mógł pojawić się 
22 kwietnia br. – nic straconego. Najlepsi 
w konkursie ponownie pojawią się na ko-
ziańskiej scenie w czerwcu, w ramach tego-
rocznych Dni Kóz.    (MS)

foto: arch. GBP

foto: arch. GBP

foto: arch. fasolki.pl

Wśród uczestników drugiego etapu konkursu „Mu-
zyczni geniusze” przyjdzie nam zobaczyć i usłyszeć 
m.in. umiejętności dzieci grających na instrumen-
tach klawiszowych.
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Pomoc płynąca z głębi serca
Minął rok od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Agresji, która zachwiała demokratycznym porządkiem świata, spowodowała 
ogromne zniszczenia i śmierć wielu tysięcy osób. Agresji, która wyzwoliła zarazem niespotykaną skalę wsparcia. Tą wy-
wodzącą się bezpośrednio również z Kóz nadzoruje Aleksander Kornijczuk, współzałożyciel Stowarzyszenia „Ponieważ 
Możemy”, który nie tak dawno odebrał prestiżową nagrodę Osobowości Roku Gminy Kozy.

Ogromne zaangażowanie Aleksandra Kornijczuka i przy-
jaciół pozwoliło na przeprowadzenie kilkunastu transpor-
tów humanitarnych z najpotrzebniejszymi rzeczami.

W środowisku koziańskim w pomoc Ukrainie zaan-
gażowało się m.in. Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego, które zorganizowało zbiórki darów.

Redakcja: Statuetka Osobowości Roku 
Gminy Kozy za rok ubiegły trafiła w pana 
ręce. I tak sobie myślę, że to wyróżnienie 
ma jednak słodko-gorzki smak, bo tak 
naprawdę wolałby pan go nie otrzymać 
za to, za co zostało przyznane...
Aleksander Kornijczuk: To słuszna oce-
na, bo wolałbym, aby nigdy nie wydarzyło 
się to, co spotkało naród ukraiński 24 lute-
go 2022 roku. Dla mnie to moment w ja-
kimś sensie szczególny. Pierwszą swoją na-
grodę odebrałem w 1998 r. od ówczesnego 
wójta Gminy Kozy Jacka Falfusa, gdy jako 
uczeń liceum napisałem pracę historyczną 
o mieszkańcach naszej miejscowości, któ-
rzy byli deportowani w 1945 roku na Sy-
bir. Kilka rodzin straciło wówczas swoich 
najbliższych i nie wszyscy niestety stamtąd 
powrócili... Ostatnie wyróżnienie też ma 
związek z jakże tragicznymi wydarzeniami. 
Kapituła doceniła pomoc, którą niesiemy 
i nie odbieram tej nagrody jako tylko mo-
jej osobistej. Jest to wyróżnienie dla całego 
zespołu Stowarzyszenia „Ponieważ Może-
my”. Pragnę z całego serca podziękować 
moim przyjaciołom, którzy wspierają moje 
działania od pierwszych dni wojny.
Z pochodzenia jest pan Ukraińcem, 
którego obecność w Kozach również 
ma związek z wojną.
A.K.: Moi rodzice, dziadkowie i dalsi 
przodkowie wywodzą się z Ukrainy, ja na-
tomiast urodziłem się w Mołdawii, skąd 
wraz z rodzicami trafiłem do Kóz w na-
stępstwie działań wojennych początkiem 
lat 90. ubiegłego wieku. Rosja przećwiczyła 
już wówczas model separatyzmu w regio-
nie Naddniestrza. Poszukiwanie bezpiecz-
nego świata było w ślad za tym powodem 
przyjazdu do Polski. Zresztą moja pra-
babcia jest z pochodzenia Polką, a rodzice 
podejmowali decyzję mając swoich bliż-
szych znajomych w Kozach. Tu ukończy-
łem szkołę podstawową oraz liceum. Po 
zdaniu matury w 2000 r. dalszą edukację 
kontynuowałem w Poznaniu na Akademii 
Ekonomicznej na kierunku handel zagra-
niczny. Rozpocząłem też zaocznie studia 
na kierunku administracja państwowa na 
Uniwersytecie Poznańskim. Z powodów 
osobistych, a mianowicie narodzin syna, 
w 2002 r. przerwałem studia dzienne i pod-
jąłem pracę, kontynuując te zaoczne i łą-

cząc je z obowiązkami zawodowymi.
Po rewolucji pomarańczowej w 2005 roku 
dostałem propozycję pracy w Kijowie, 
gdzie przeniosłem się na 5 lat wraz z ro-
dziną. Na dobre wróciłem w 2010 r., nie-

co wcześniej moja rodzina, bo starszy syn 
rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej 
Nr1 w Kozach. Po ukończeniu gimnazjum 
Bogdan postanowił kontynuować naukę 
w liceum i tym samym wybrał ścieżkę nie 
tylko taty, ale i swojego stryja Dymitra, 
a obecnie jest studentem Akademii Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni. Poszukując 

natomiast swojej własnej działalności tu 
w regionie postawiłem na firmę zajmującą 
się remontami w sektorze energetycznym, 
zwłaszcza turbin parowych w elektrow-
niach.
Decyzja o natychmiastowej pomocy, 
gdy wybuchła wojna w Ukrainie była 
więc chyba czymś w pana przypadku 
naturalnym?
A.K.: Mam tam rodzinę, przyjaciół, bar-
dzo dużo znajomych. To oczywiste, że nie 
mogłem pozostać obojętnym wobec tej 
tragedii. Pierwsza myśl była natomiast taka, 

żeby jechać do Ukrainy i stanąć w obronie 
Ojczyzny. Ale ktoś najwyraźniej czuwał 
nade mną i ostatecznie pojechałem tam 
niosąc pomoc potrzebującym. Mój przy-
jaciel Mariusz Krawiec, który jest współ-

założycielem Stowarzyszenia „Ponieważ 
Możemy”, majorem Wojska Polskiego 
w stanie spoczynku, w kilku dosadnych 
słowach wyjaśnił, że nie chciałby wracać 
z Ukrainy z moimi zwłokami. Przekonał 
mnie, żeby energię i umiejętności skiero-
wać na pomoc ukierunkowaną zarówno na 
ludność cywilną, jak i walczących żołnierzy.

Kiedy wyruszył pierwszy transport ze 
wsparciem humanitarnym?
A.K.: Już na przełomie lutego i marca 
2022 r., po zebraniu informacji odnośnie 
tego, co jest najbardziej potrzebne w pierw-
szych dniach wojny. Z pierwszym trans-
portem wybrałem się do Ukrainy wraz 
z pracownikami naszej firmy, obywatelami 
Ukrainy, którzy tak, jak nasz brygadzista 
zdecydowali się wrócić do kraju, by wal-
czyć. Wracając zabrałem ze sobą rodzinę 
oraz dwie dziewczyny, które uciekały przed 
wojną. W samym tylko marcu wyjazdów 

Aleksander Kornijczuk to ostatni z laureatów nagrody 
Osobowość Roku Gminy Kozy, doceniony za wsparcie 
udzielane narodowi ukraińskiemu od początku wojny.
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pomocowych było sześć. Organizowali-
śmy je wraz z przyjaciółmi przy istotnym 
udziale Gminy Kozy i jej mieszkańców, 
straży pożarnej, samorządu Miasta Bielska-
-Białej, partnerów biznesowych. Do naszej 
akcji dołączyło bardzo wiele firm, instytucji 
oraz nieobojętnych ludzi. Poszerzyła infor-
macje o naszych działaniach również moja 
przyjaciółka reżyser Aleksandra Kutz, która 

też wzięła osobisty udział w jednym z trans-
portów z darami zebranymi przez jej przy-
jaciół ze środowiska artystycznego.
Pomoc przybrała chyba sporych roz-
miarów, bo systematycznie prowadzo-
na jest już ponad rok.
A.K.: Informacja o naszych transportach 
humanitarnych docierała do kolejnych 
osób, fundacji, naszych partnerów biz-
nesowych z całej Polski i nie tylko, którzy 
dołączyli do szczytnej akcji. W czerwcu 
ubiegłego roku podjęliśmy decyzję o sfor-
malizowaniu naszych działań i założeniu 
Stowarzyszenia „Ponieważ Możemy”. 
Wiele serca oraz osobistego zaangażowa-
nia włożyli członkowie założyciele Stowa-
rzyszenia, jak Mariusz Krawiec, Łukasz 
Krawiec, Jakub Kwiatek, Ryszard Litwinek, 
Miłosz Zelek oraz Walentyna Kornijczuk, 
którzy od samego początku wspierają mnie 
oraz nasze wspólne działania.
Podkreślić chciałbym wsparcie prawosław-
nego punktu duszpasterskiego w Bielsku-
-Białej z ks. Marcinem Bielawskim w roli 
koordynatora, obecnie proboszczem para-
fii prawosławnej Św. Trójcy. Sam działam 
jako starosta tej parafii i mija właśnie 5 lat 
od kiedy prawosławni mają możliwość 
modlenia się w kościele Trójcy Przenaj-
świętszej, za co bardzo dziękuję probosz-
czowi ks. Józefowi Oleszko oraz hierar-
chom kościoła katolickiego, którzy się na to 
zgodzili. Szczególne słowa podziękowania 
kieruję do władz Bielska-Białej za wsparcie 

zarówno naszych działań, jak i udzielone 
uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli swo-
je schronienie w tym mieście.
Pomoc faktycznie cały czas trwa. Współ-
pracujemy z przyjaciółmi z Niemiec 
z Fundacji „YZR Non Profit”, z którą jako 
Stowarzyszenie mamy podpisaną umowę 
o współpracy. Razem dotychczas przeka-
zaliśmy cztery aparaty USG oraz pomoc 
medyczną dla szpitali wojskowych w Ki-
jowie. Dla żołnierzy na froncie zostały wy-
słane setki kamizelek kuloodpornych, dwa 
samochody pick-up, drony termowizyjne, 
noktowizory, hełmy kuloodporne, agrega-
ty prądotwórcze, powerbanki, latarki, mun-
dury, obuwie taktyczne, setki śpiworów 
oraz kompletów bielizny termoaktywnej. 
Pojechały także do Ukrainy cztery karetki 
pogotowia, w tym jedna wyposażona w in-
kubator dla ratowania nowo narodzonych 
dzieci do szpitala dziecięcego w Charko-
wie. Środki medyczne, lekarstwa czy żyw-
ność liczyć można już w tonach. Poza tym 
przekazaliśmy tysiące ubrań zimowych dla 
ludności cywilnej w obwodach chersoń-
skim oraz charkowskim.
Nie tak dawno pod koniec lutego wyjechał 
kolejny nasz transport z czterema agregata-
mi prądotwórczymi o mocy powyżej 80 kW, 
które trafiły do szpitali w Kijowie, Dniprze, 
Charkowie i Odessie oraz dwoma konte-
nerami mieszkalnymi i jednym sanitarnym. 
Dzięki naszym partnerom i darczyńcom, 
razem z Fundacją Igora Tracza, wybitnego 
sportowca i mistrza świata w psich zaprzę-
gach, dostarczyliśmy do obwodu chersoń-
skiego trzy agregaty prądotwórcze, które 
pozwoliły zasilić pompy pompujące wodę, 
dzięki czemu mieszkańcy w trzech miejsco-
wościach zyskali dostęp do wody. 
A nasze lokalne, koziańskie serca?
A.K.: Nie pozostały obojętne, dlatego bar-
dzo je doceniam i podkreślam na każdym 
kroku. Choćby współpraca z Liceum Ogól-
nokształcącym im. K.K. Baczyńskiego i or-
ganizowane przez nie zbiórki darów. Ca-
łemu gronu pedagogicznemu i uczniom, 
którzy mocno w pomoc się zaangażowali, 
ogromnie dziękuję. Ostatnie działania to te 
z końca lutego, dzięki Karinie Markiewicz 
zebrane dary dotarły do domów dziecka 
i starców w obwodzie kijowskim. Na oso-
biste wyróżnienie zasługuje wiele innych 
osób, jak pani Agata Marek-Sojka, moja na-
uczycielka języka nie-
mieckiego z czasów, 
gdy byłem uczniem, 
ucząca także mojego 
brata i starszego syna 
czy też pani Anna 

Wojtyczka, która bardzo mocno zaanga-
żowała się w organizowaniu pomocy dla 
potrzebujących w Ukrainie.
Co ważne, jest to w każdym przypadku 
pomoc naturalna, płynąca z głębi serca. 
Mamy świadomość, że wspieramy na-
szych przyjaciół i ludzi, którzy nie tylko 
bronią bohatersko Ukrainy przed agresją, 
ale i wartości, które mamy wspólne w ca-
łej Europie. Dzięki ofiarności chłopaków 
na froncie mamy możliwość prowadzenia 
normalnego życia tu w Polsce. Wszystkim, 
którzy rzeczywiście w pomoc się zaangażo-
wali, także mieszkańcom gminy Kozy i re-
gionu Podbeskidzia, za przyjęcie uchodź-
ców z Ukrainy pod swój dach – należy się 
wdzięczność. Wojna trwa i wsparcie po-
trzebne jest nadal. Aktualnie prowadzimy 
zrzutkę na zakup dronów z termowizją, 
również nasze działania można wesprzeć 
wpłacając środki na konto Stowarzyszenia. 
Wiemy doskonale, jakie na bieżąco jest 
zapotrzebowanie, mamy bezpośredni kon-
takt z wyzwalanymi obszarami i od przed-
stawicieli tamtejszej administracji otrzy-
mujemy informację o tym, co w danym 
momencie jest potrzebne. Sprawozdania 
z naszych transportów można śledzić na 
bieżąco na naszej stronie internetowej oraz 
profilach społecznościowych.
Jeszcze raz pragnę z całego serca podzię-
kować wszystkim mieszkańcom Kóz za 
pomoc oraz otwarte serca dla Ukrainy oraz 
jej obywateli.      Rozmawiał: Marcin Nikiel

SZCZEGÓŁY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 
„PONIEWAŻ MOŻEMY”:
www.facebook.com/PoniewazMozemy
www.poniewazmozemy.pl

Stowarzyszenie „Ponieważ Możemy” 
prowadzi aktualnie pierwszą ogólno-
dostępną zrzutkę. Zebrane środki spo-
żytkowane zostaną na zakup dronów 
z termowizją, które posłużą żołnierzom 
ofiarnie walczącym w Ukrainie w woj-
nie przeciwko rosyjskiej agresji.
https://zrzutka.pl/drony-z-termowi-
zja-na-pierwsza-linie-frontu

W jednej z wypraw pomocowych do Ukrainy, w towa-
rzystwie współzałożyciela Stowarzyszenia „Ponieważ 
Możemy” Mariusza Krawca, uczestniczył okazujący 
swoje wsparcie sportowiec Marcin Gortat.
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Projekt Partnerstwo Lokalne

Walentynkowy wieczór w Pałacu Cze-
czów miał wyjątkowy wymiar – wszyst-
ko za sprawą recitalu foretepianowego 
Wojciecha Strączka. Usłyszeliśmy utwory 
oraz wybrane historie z życia wybitne-
go polskiego kompozytora – Fryderyka 
Chopina. Młody pianista to pochodzący 
z Kóz student pierwszego roku kierunku 
„Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzyczne”, z instrumentem głównym 
jako fortepianem. Od najmłodszych lat 
biorący udział z powodzeniem w licznych 
konkursach. W 2016 roku otrzymał m.in. 
statuetkę Semper Melior – zawsze lepszy, 
w kategorii „kultura i sztuka”, przez kilka 
lat grając na akordeonie był solistą w ko-
ziańskiej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej. 
Swoją muzyczną pasję rozwijał także w 
szeregach Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie do 
sukcesów można zapisać m.in. zdobycie 

Grand Prix w ramach popularnego festiwa-
lu „Złota Trąbka”. 
Pierwsza miłość, zerwane zaręczyny, tę-
sknota za ojczyzną  – to tematy, które 
poruszane były wśród nokturnów, prelu-
diów, mazurków w wykonaniu Wojciecha 
Strączka. Licznie zgromadzona publicz-
ność usłyszeć mogła dzieła zarówno te, 
które powstały w młodzieńczych latach 
kompozytora, jak i te z burzliwego życia 
w Paryżu, czy te stworzone u schyłku jego 
życia. Było więc efektownie, podniośle, ale 
i sentymentalnie. A słuchacze, gratulując 
owacjami na stojąco zgodnie stwierdzali, 
że w tych utworach niemalże zawsze od-
kryć można „coś nowego”.  Patrząc zaś 
przez pryzmat wieczoru zakochanych jed-
noznacznie stwierdzić można, że i Chopin 
był bardzo mocno zakochany przez całe 
życie – w muzyce!

(DK/RED)

Pisanki wielkanocne
Po raz 15. odbędzie się tradycyjny przed-
świąteczny Konkurs na Koziańską Pisan-
kę Wielkanocną. Prace składać można na 
recepcji Pałacu Czeczów w dniach 17-24 
marca br., rozstrzygnięcie zaplanowano na 
1 kwietnia – godz. 15.30. Wyłonienie naj-
ładniejszych pisanek poprzedzi wystawa 
w dniach 27-30.03 (godz. 9.00-18.00) oraz 
1.04 (godz. 9.00-15.30). By wziąć udział 
wystarczy pobrać kartę zgłoszenia ze stro-
ny internetowej – www.domkultury.kozy.
pl lub pobrać ją w pałacowej recepcji. Dla 
zwycięzców przewidziano nagrody rzeczo-
we oraz dyplomy, czekać nas będzie rów-
nież głosowanie internetowe. Wszystkie 
szczegóły dostępne są w regulaminie na 
wspomnianej stronie internetowej. 
Konkurs organizowany jest przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju 
Gminy Kozy w ramach zadania publiczne-
go wspieranego przez Gminę Kozy.   (RED)

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest 
trzecią edycją programu Narodowego 
Centrum Kultury, jest też kolejną od-
słoną z koziańskim Domem Kultury 
jako uczestnikiem i beneficjentem. 
Nasza placówka kulturalna realizować 
będzie zadanie Partnerstwo Lokalne.
Udział w dwóch poprzednich edycjach 
programu DK+ pozwolił Domowi Kul-
tury w Kozach na wyznaczenie nowych 
kierunków działań oraz uczulił na po-
trzeby kulturalne mieszkańców. Dzięki 
tym działaniom i wsparciu finansowemu 
NCK powstały – obecnie prężnie działa-
jące na terenie gminy Kozy – stowarzy-
szenia i grupy. A co warte podkreślenia, 
współpraca z wieloma autorami inicjatyw 
trwa do dzisiaj. W DK+ swoje początki 
ma grupa perkusyjna Walimy w Kocioł 
z pomysłodawcą Tomaszem Kineckim, 
czy stowarzyszenie Kojzki Kolektyw Ar-

tystytczny, początkowo będące grupą te-
atralną zainicjowaną przez Roberta Górę. 
Ogromną wartością, będącą bezpośrednią 
spuścizną realizacji programów DK+ jest za-
angażowanie i wychodzenie z inicjatywami 
osób „z zewnątrz”, które zauważając możli-
wości, postanowiły zaproponować i realizo-
wać własne wydarzenia kulturalne – m.in. fe-
stiwal KozyNostra Rock Fest czy „Spotkanie 
z Afryką”. Wydarzenia te zostały zainicjowa-
ne m.in. przez uczestników „Dobrze rockują-
cej soboty” – inicjatywy lokalnej realizowanej 
w ramach pierwszej edycji programu DK+.
Program Partnerstwo Lokalne będzie 
kontynuacją idei wspierania inicjatyw od-
dolnych. Celem realizacji zadania będzie 
dalsza rozbudowa w środowisku lokalnym 
istniejących relacji społecznych oraz two-
rzenie nowych, budujących aktywność i in-
spirujących do działań twórczych.
Cały program podzielony jest na szereg eta-

pów, w trakcie których będą realizowane 
poszczególne zadania. Dom Kultury w Ko-
zach zaprasza do współpracy w ramach pro-
jektu stowarzyszenia, liderów oraz artystów. 
Wybrane grupy/osoby będą uczestniczyły 
w cyklu spotkań, w ich ramach nastąpi okre-
ślenie wspólnych działań, potrzeby eduka-
cyjne oraz szkoleniowe. W kolejnym etapie 
przeprowadzone zostaną szkolenia i warsz-
taty, ich efektem będzie wyłonienie pomy-
słów o charakterze procesowym. – Mamy 
nadzieję, że procesowa natura programu 
przełoży się na dalszą partnerską działal-
ność kulturalną w Kozach. Wierzymy, że 
podobnie jak w poprzednich programach 
DK +, i tym razem efekty realizacji projektu 
pozostaną z nami na lata, a oblicze kultury 
w Kozach zyska nowe horyzonty – podkre-
śla Marek Małecki, dyrektor Domu Kultury 
w Kozach.
Projekt „Razem-kultura, szacunek, dialog” 
realizowany przez Dom Kultury w Kozach 
finansowany będzie ze środków pozostają-
cych w dyspozycji Dyrektora Narodowe-
go Centrum Kultury w ramach programu 
Dom Kultury+ Edycja 2023/ Zadanie II – 
PARTNERSTWO LOKALNE.   (DK/RED)

Zakochany Chopin
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Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Kozach może pochwalić się już 
5-leciem swojego funkcjonowa-
nia. To doskonała okoliczność do 
świętowania, co też wkrótce będzie 
miało miejsce w obecności byłych 
i obecnych słuchaczy.
18 kwietnia we wtorek o godzinie 17.00 
w sali Domu Kultury odbędzie się jubi-
leusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Kozach, który nie bez przyczyny za-
powiada się jako najważniejsza uroczy-
stość w krótkiej, aczkolwiek intensyw-
nej historii działalności.  W programie 
wydarzenia znajdą się m.in. koncert 
Chóru Domu Kultury w Kozach, pre-
zentacje i podsumowania, wspomnie-
nia, a także wystąpienia zaproszonych 
gości. W trakcie święta złożone zosta-
ną ponadto podziękowania partnerom 

i słuchaczom, którzy przez minione lata 
przyczynili się do rozwoju UTW w Ko-
zach. Po uroczystości jej uczestnicy za-
proszeni zostaną na spotkanie jubile-
uszowe i degustację... urodzinowego 
tortu. Z okazji jubileuszu przygotowane 
będzie okolicznościowe wydawnic-
two, opracowane przez koordynatora 
UTW Mirosława Frączka, ilustrowane 
licznymi zdjęciami i podsumowujące 

działalność Uniwersytetu oraz prze-
prowadzonych w jego ramach spotkań, 
warsztatów i wyjazdów.
Szczegółowy program jubileuszu zo-
stanie przedstawiony na stronie in-
ternetowej Domu Kultury w Kozach, 
w mediach społecznościowych Domu 
Kultury i Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku oraz na plakatach. 

(UTW)

Tegoroczny Dzień Kobiet tradycyjnie związany był z bukietami kwia-
tów czy licznymi życzeniami. Nie zabrakło jednak również dodatkowych 
atrakcji, jednym z nich było wydarzenie związane… ze wschodnią kulturą. 
W efektowną i widowiskową podróż publiczność w sali Domu Kultury 
w Kozach „porwała” Tahira - jedna z najlepszych polskich tancerek belly 
dance wraz se swoimi uczennicami. W ramach spektaklu Hikaya publicz-
ność obejrzała efektowne tańce, posłuchała energicznej muzyki, pojawiły 
się też niespodzianki przygotowane wspólne z partnerami. Wreszcie ze 
sceny płynęły najlepsze życzenia dla wszystkich kobiet, choć z dziennikar-
skiego obowiązku odnotujmy, że błyskotliwe tańce na scenie podziwiali 
również panowie.          (RED)

Wyjątkowe pejzaże tworzone przez 
Grzegorza Giermka były okazją do 
wernisażu wystawy jego autorstwa 
w Pałacu Czeczów, a obrazy wciąż zo-
baczyć można w pałacowej galerii. 
Pochodzący z Wadowic artysta, a obec-
nie mieszkający i tworzący w Tomicach, 

maluje przede wszystkim pejzaże i to 
właśnie te prace zobaczyć możemy obec-
nie w Kozach. Przepełnione ciepłem sło-
necznego dnia, emanujące pozytywną 
energią. Malowane w żywych kolorach 
szpachlą, impresjonistyczne obrazy pre-
zentują naturę zatrzymaną w ulotnej 

chwili. Podczas wernisażu mogliśmy bli-
żej poznać skromnego artystę, który zaj-
muje się również poezją, pisaniem ikon 
oraz projektowaniem znaków graficz-
nych. Jego dotychczasowy dorobek pre-
zentowany był w licznych wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych, autor na co 
dzień jest członkiem Grupy Malarskiej 
„Nadskawie” przy Towarzystwie Miło-
śników Ziemi Wadowickiej. W Kozach 
wydarzenie uświetniła natomiast rodzi-
na Krzanowskich, dzięki której licznie 
zgormadzona publiczność mogła posłu-
chać utworów pochodzących z różnych 
europejskich krajów. 

Wystawa potrwa do 24 marca br., ty-
dzień później przewidziano drugi z wer-
nisaży poświęcony twórczości Grzegorza 
Giermka, tym razem zobaczymy ikony.

(DK/RED)

Uniwersytet zaprasza na jubileusz

Orientalnie na Dzień Kobiet

W stronę słońca 

foto: arch. DK

foto: arch. DK

foto: arch. UTW



– Córka jest bardzo zadowolona, chce 
przychodzić, chce spotykać się z innymi. 
Świetnie, że są te zajęcia – komentuje pani 
Urszula. W ich ramach uczestnicy poznają 
techniki plastyczno-techniczne – m.in. ma-
krama, powertex, scrapbookig. – Gdy zo-

baczyłam plan, złapałam się za głowę. Ale 
gdy widzę teraz, jak sprawnie przebiegają, 
jaka panuje na nich atmosfera, jestem pod 
wrażeniem. Poczucie wspólnoty, rozmo-
wy, dyskusje. Uczestnicy czują się ważni. 
To niepełnosprawność z możliwością by-

cia sprawnym na swo-
im poziomie – mówi 
pani Anna, której córka 
również uczęszcza na 
warsztaty. Obie nasze 
rozmówczyni doceniają 
prowadzące zajęcia – 
Marzenę Chrobak-Pu-
dełko i Joannę Gawędę 
– oraz miejsce ich reali-
zacji – Pałac Czeczów, 
co w miesiącach letnich 
pozwoli być może na 
spotkania w wyjątkowej 
przestrzeni parku. – 
Chcielibyśmy w okresie 
letnim, w czerwcu lub 
lipcu przygotować zaję-
cia w plenerze. Do tego 
czasu poznamy się z całą 
grupą lepiej, co pozwoli 
nam na odpowiednie 
przygotowanie zajęć – 
mówi Marzena Chro-
bak-Pudełko. – A jeśli 
warunki pozwolą, zapla-
nujemy również ogni-
sko, spotkanie typowo 
integracyjne – dodaje. 
Zajęcia mające na celu 

integrację środowiska osób z niepełno-
sprawnościami realizowane są od stycz-
nia, przewidziano je na przestrzeni całego 
2023 roku. – Sporo osób dorosłych zma-
gających się z niepełnosprawnościami po-
zostaje w swoich domach. Jest więc świet-

na okazja, aby zmobilizować ich, zadbać 
o wspólną integrację, pomóc im w tym, 
aby pożytecznie spędzili czas – mówiła 
na łamach naszej gazety tuż po ogłosze-
niu wyników pomysłodawczyni projektu 
– Maria Sikora. I jak pokazuje rzeczywi-
stość, zamysł ten realizowany jest w pełni. 
– Powstał kapitalny projekt, mamy na-
dzieję, że będzie kontynuowany nie tylko 
w tym roku – uśmiechają się panie Anna 
i Urszula. – Dostrzegamy efekty już teraz. 
Na jednym z komunikatorów powstała 
grupa, gdzie potwierdzamy obecność, 
dyskutujemy o tym, co wydarzyło się na 
spotkaniu. Piszą uczestnicy, rodzice. To 
tworzy atmosferę i buduje wyjątkowe 
więzi – zaznacza pani Anna.
– Te osoby potrzebują spotkań, wspól-
nych aktywności. Mamy uczestnika, któ-
ry przychodzi 30 minut przed zajęciami, 
bo wie, że już do nich się przygotowuje-
my. Chce przyjść, porozmawiać, by nie 
spędzać większości czasu w domu. Na 
samych zajęciach zawsze jest wesoło, 
co wpływa też na samopoczucie uczest-
ników – podkreśla Chrobak-Pudełko. 
A o tym, że uśmiechów nie brakuje, 
niech przekonają Państwa przedstawio-
ne migawki zdjęciowe.          

(MS)

„Świetnie, że są te zajęcia!”
Tytułowe sformułowanie to komentarz pani Urszuli, której córka uczęszcza na zajęcia plastyczne dla osób z nie-
pełnosprawnościami w ramach projektu realizowanego jako jeden z dwóch zwycięskich w Budżecie Obywatel-
skim 2023. Warsztaty skierowane do osób dorosłych odbywają się dwa razy w miesiącu, a kilkunastoosobowa 
grupa zjawia się na nich niemalże zawsze w komplecie. 

foto: MS

Spotkania to okazja do wspólnej pracy, ale również rozmów, 
dyskusji czy wymiany doświadczeń.

Podczas zajęć każdy z uczestników liczyć może na wsparcie dwóch 
instruktorek – zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej.

Jedno z pierwszych spotkań to anagażujące prace plastyczne, przy 
których poza koncentracją często pojawiał się uśmiech, a uczestni-

cy tworzyli efektowne zegary. 


