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wydarzenia

23 maja z okazji Dnia Matki dzieci z grup działających przy 
Domu Kultury w Kozach zaprosiły wszystkie mamy na spotka-
nie, podczas którego zaprezentowały swoje programy artystycz-
ne. Wystąpili Mali Kozianie, grupy POPP „Art” oraz Mała Kape-
la Góralska z Lipnika. Było mnóstwo uśmiechów, dobrej zabawy 
i najlepsze życzenia, które najmłodsi składali swoim mamom. 

(Krystyna Mirocha)

Konkurs wiedzy humanistycznej „Koziański Omnibus” pod 
honorowym patronatem Wójta Gminy Kozy Jacka Kalińskiego 
odbył się w naszej miejscowości po raz pierwszy, wzięło w nim 
udział 15 osób. Uczestników w sali przywitali autorzy inicjatywy 
(Sabina Piskorek-Oczko, Jacek Kaliński) z testem zawierającym 
40 pytań z zakresu filozofii, języka polskiego oraz kultury i sztuki 
(konkursowy test dostępny jest na stronie internetowej Domu 
Kultury – zachęcamy wszystkich do jego rozwiązywania!). 
Pierwszym zwycięzcą została Iwona Mieszczak, otrzymując ty-
tuł „Koziańskiego Omnibusa”. Drugie miejsce z niewielką stratą 
punktową zajął Sebastian Harężlak, nagrodzono także najmłod-
szego uczestnika – Kacpra Chrobota.       (spo)

Dziecięcy Dzień Matki

Omnibus po raz pierwszy
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Oczywiście, że sukces i to ogromny. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych Złota Trąbka, przedsięwzięcie, którego współtwórcą i współor-
ganizatorem jest Dom Kultury w Kozach, w tym roku odbywał się na 
estradzie w Kozach, z koncertami i finałem w Jasienicy. Wśród zespo-
łów uczestniczących znalazła się Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz 
pod dyrekcją Stanisława Wróbla. Festiwal to zespół trzech konkursów: 
estradowego, konkursu o Puchar Starosty Bielskiego oraz konkursu 
musztry paradnej. We wszystkich trzech konkursach wzięła udział nasza 
orkiestra i poddała się ocenie jurorów. Efekt – II miejsce „na pudle” – 
Srebrne Dyplomy we wszystkich konkursach oraz puchary: Puchar Pre-
zesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału w Bielsku-Białej dla 
najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO, Puchar Jacka Falfusa 
– posła na Sejm RP dla najlepszego zespołu młodzieżowego.   (mm)

Czyżby to sukces?

fo
to

: a
rc

h.
 D

K

W Wilamowicach odbyła się tegoroczna edycja powiatowej imprezy 
– „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”. I mimo letniej aury na 
stołach zagościły wystroje i potrawy wielkanocne. – W każdej edycji 
temat przewodni jest inny – tłumaczy Bogusława Boehn, przewodni-
cząca KGW w Kozach. Nasze panie przygotowały m.in. pasztet, babki 
wielkanocne czy faszerowane jajka, dekorując stół serwetami z haftem. 
Uczestnicy wydarzenia na wybór potraw narzekać nie mogli, wzię-
ły w nim udział aż 33 Koła Gospodyń Wiejskich z regionu. Kozianki 
otrzymały pamiątkowy dyplom oraz dodatkowe nagrody.        (red)

Wielkanoc… w lecie
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Dzień Dziecka to doskonała okazja do wizyty w Urzędzie Gminy dzieci i mło-
dzieży. Nie była to jednak towarzyska wizyta, a okazja do nauki samorządności, 
bowiem uczniowie – szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz liceum – za-
jęli kierownicze stanowiska. Wójtem wybrano Kacpra Chrobota (uczeń klasy 
II liceum), który z rąk wójta Jacka Kalińskiego odebrał symboliczny „klucz” do 
gminy. Jego współpracownikami zostali: Maciej Saferna (zastępca wójta), Ida 
Zborowska (skarbnik), Dorota Trojanowska (sekretarz), Weronika Więcek  
(kierownik jednostki realizującej projekt kanalizacji). – Najłatwiejsze zadanie? 
To chyba planowanie Dni Kóz, przyjemna sprawa. Znacznie trudniejsze było 
rozdysponowanie budżetu na inwestycje i wybranie kolejności działań przy 
ograniczonych środkach. Znalezienie „złotego środka”, by z jednej strony zaspo-
koić potrzeby jak największej liczby mieszkańców, a z drugiej sprostać oczekiwa-
niom osób czekających na daną inwestycję od wielu lat – powiedział po swoim 
dniu pracy na stanowisku wójta Kacper Chrobot. – Dzień spędzony w urzędzie 
utwierdził mnie w przekonaniu, że praca ta jest wymagająca i bardzo odpowie-
dzialna. Codziennie rozpatrywane są bieżące sprawy i problemy, z którymi trze-
ba sobie poradzić – podsumowała natomiast pełniąca rolę sekretarza Dorota 
Trojanowska. W Urzędzie Gminy nie zabrakło również przedszkolaków, którzy 
zawitali do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Kolejna 
okazja do zajęcia fotela wójta już za rok.                  

(UG)

Grupa młodych mam, mieszkanek Kóz, postanowiła 
połączyć siły i tym sposobem, 17 maja, zostało po-
wołane Stowarzyszenie Kozianki, mające na celu ak-
tywne działania na rzecz kobiet z naszej gminy oraz 
ich rodzin. W ofercie Stowarzyszenia będą zajęcia 
fitness dla kobiet oraz dzieci, w tym zajęcia wspólne, 
imprezy integracyjne oraz charytatywne, warsztaty 
na rzecz rozwoju osobistego oraz tematy zdrowot-
ne, wsparcie doradców zawodowych i prawników. 
Zapraszamy kobiety bez względu na wiek. Wszystkie 
informacje dotyczące działalności i organizowanych 
przedsięwzięć będą na bieżąco dostępne na fanpage’u 
Stowarzyszenia – www.facebook.com – Stowarzysze-
nie Kozianki, kontaktować można się również mailo-
wo: kozianki@wp.pl lub telefonicznie 668-365-959.

(SK)

Zarząd stowarzyszenia
 prezes - Justyna Kudelska

sekretarz - wiceprezes Klaudia Wrona
skarbnik - Katarzyna Wojtas

Stowarzyszenie 
Kozianki

Podsumowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego 
W niedzielę, 26 maja 2019 r., odbyły się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. W gminie Kozy uprawnionych do głosowania było 
10.009 osób, w głosowaniu wzięło udział 5102 osób, co daje frekwencję 50,97% osób głosujących.
Na poszczególne listy oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista Nr 1 KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY 226
Lista Nr 2 KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 227
Lista Nr 3 KWW KOALICJA EUROPEJSKA PO SLD .N ZIELONI 1856
Lista Nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2331
Lista Nr 5 KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS 58
Lista Nr 6 KWW KUKIZ’15 238
Lista Nr 7 KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI 69
Razem 5055

Największą liczbę głosów otrzymali kandydaci:
Wiśniewska Jadwiga Maria Lista Nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1238
Buzek Jerzy Karol Lista Nr 3 KWW KOALICJA EUROPEJSKA PO SLD .N ZIELONI 1023
Szwed Stanisław Lista Nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 689
Nykiel Mirosława Lista Nr 3 KWW KOALICJA EUROPEJSKA PO SLD .N ZIELONI 591

Dziękuję wszystkim członkom Obwodowych Komisji Wyborczych w Kozach oraz wszystkim osobom zaangażowanym w wykonanie tak 
odpowiedzialnego zadania, jakim było przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

Pełnomocnik Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 29 w Bielsku-Białej

Monika Olma

Wójt przekazał władzę!
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Redakcja: Dni Kóz za nami. Udały się 
w Pana ocenie? 
Jacek Kaliński: Tak, zdecydowanie. Śle-
dziliśmy z niepokojem prognozy pogo-
dy, ale na szczęście okazało się, że słońca 
w pierwszy czerwcowy weekend było pod 
dostatkiem. Nie zabrakło również cieka-
wych wydarzeń sportowych, kulturalnych, 
licznych atrakcji, imprez towarzyszących, 
w których wzięło udział wielu mieszkań-
ców naszej miejscowości oraz gości. To 
wszystko złożyło się na wspaniałą atmosfe-
rę tegorocznych Dni Kóz.

Red.: Niestety, w ostatnim miesiącu 
pogoda przyniosła ulewne deszcze.
J.K.: Deszcz z całą pewnością był potrzeb-
ny, ale tym razem jego nadmiar wyrządził 
szkody. Strażacy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kozach interweniowali łącznie po-
nad 30 razy. Pomoc nieśli także pracownicy 
Urzędu Gminy. Niejednokrotnie kozianie 
mogli liczyć również na zwyczajną pomoc 
sąsiedzką. Bardzo mnie cieszy.

Red.: W naszej rozmowie nie może za-
braknąć pytania o stan dróg gminnych.
J.K.: Drogi w naszej miejscowości pozosta-
wiają wiele do życzenia, dlatego pracujemy nad 
tym, aby w jak największym stopniu poprawić 
ich jakość. Jesteśmy na etapie tworzenia harmo-
nogramu modernizacji dróg w całych Kozach. 
Ze względów finansowych oraz administracyj-
no-prawnych nie jesteśmy natomiast w stanie 
od razu przeprowadzić modernizacji wszyst-
kich dróg, które tego potrzebują. Jest to proces 
wieloletni, który musi być systematycznie reali-
zowany. Podkreślam jednak, że wszystkie drogi 
są dla nas ważne, ale niektóre z nich potrzebują 
kompleksowego remontu wcześniej niż pozo-
stałe, dlatego istotne jest, aby określić kryteria, 
które będą wpływać na ocenę stanu technicz-
nego danej drogi. Chcemy zająć się każdą dro-
gą wymagającą naprawy i oszacować czas jej 
realizacji. To rozwiązanie w mojej ocenie jest 
potrzebne, a zarazem sprawiedliwe.

Red.: I zapewne pochłania olbrzymie 
sumy finansowe.
J.K.: Tak, oczywiście, ale ważne jest to, że 
w modernizację dróg angażujemy również 
środki zewnętrzne. Przykładem jest tutaj 
ulica Beskidzka, której przebudowa na 
drugim odcinku niedawno się rozpoczęła. 
Całkowity koszt tej inwestycji to nieco po-
nad 3,6 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 

około 1,8 mln zł. Jest to trudna inwestycja 
logistyczna, bowiem dla tego odcinka ulicy 
nie można wyznaczyć objazdu kołowego, 
co sprawia, że mieszkańcy muszą przejeż-
dżać przez plac budowy. Duże znaczenie 
mają warunki atmosferyczne, które w maju 
nie były łaskawe. Miejmy nadzieję, że 
wszystko pójdzie zgodnie z harmonogra-
mem i końcem października droga zosta-
nie oddana do użytku.
Dodam, że złożyliśmy wniosek o dofinanso-
wanie przebudowy ulicy Pod Grapą. Obecnie 
czekamy na, miejmy nadzieję, dobre informa-
cje z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Red.: A co z bieżącymi naprawami 
i modernizacją dróg? Czy przysłowio-
we „dziury” będą musiały poczekać do 
kompleksowego remontu drogi?
J.K.: Zdecydowanie nie. W tym roku zo-
stało przeprowadzonych już kilkanaście re-
montów punktowych we wskazanych miej-
scach. Naprawy będą kontynuowane zaraz 
po rozstrzygnięciu przetargu. Powinno to 
nastąpić w czasie tegorocznych wakacji.

Red.: Drogi, to istotny temat, ale miesz-
kańcy Kóz poruszają się nie tylko samo-
chodami. Chodnik z centrum, w kierunku 

osiedla i dalej – w stronę Gai nie jest w naj-
lepszej kondycji.
J.K.: Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego skie-
rowaliśmy pismo do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, która deklaru-
je, że pierwszy z dwóch odcinków chodnika, 
a więc od ul. Wspólnej w stronę Urzędu Gmi-
ny, zostanie wyremontowany na przełomie 
lipca i sierpnia tego roku. Odcinek od rzeki 
Czerwonki do ul. Jesionowej również ma zo-
stać przebudowany w tym lub przyszłym roku. 
To jednak zależy od możliwości finansowych 
GDDKiA. Z naszej strony zostało zlecone 
opracowanie kosztorysu doświetlenia wzdłuż 
DK-52, a w przyszłym roku będziemy chcieli 
zamontować tam słupy wraz z oświetleniem 
ledowym, bez względu na to, czy chodnik zo-
stanie wyremontowany czy nie.

Red.: Można by powiedzieć, że drogi 
i oświetlenie to priorytety do realizacji 
w ciągu najbliższych kilku lat. 
J.K.: Takich priorytetów jest więcej. Zapew-
ne dla mieszkańców objętych realizacją pro-
jektu X etapu budowy kanalizacji sanitarnej 
to właśnie ta inwestycja jest najważniejsza. Po 
pierwsze dlatego, że ma ułatwić zagospoda-
rowanie nieczystości, a po drugie wykonanie 
kanalizacji pozwoli dopiero na kompleksową 

Drogi wśród priorytetów
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modernizację dróg na tym terenie. Mamy 
wybranych już wykonawców dla zadań nr 2 
i 3 oraz Inżyniera Kontraktu. Wkrótce zosta-
ną podpisane umowy dla dwóch kolejnych 
zadań. Pierwsze prace w rejonie Krzemionek 
ruszają w połowie czerwca.

Red.: Jeśli poruszamy temat ekologii, to nie 
możemy zapomnieć o odbiorze śmieci.
J.K.: Oczywiście, to temat istotny dla nas 
wszystkich. Dlatego Rada Gminy powołała 
doraźną komisję, której celem będzie przygo-
towanie wytycznych do przetargu na odbiór 
i zagospodarowanie śmieci. Chcemy w ten 
sposób wziąć pod uwagę sugestie płynące od 
mieszkańców. Sam wielokrotnie mam oka-
zję rozmawiać z mieszkańcami Kóz na ten 
temat. Musimy pamiętać, że tworząc zasady 
odbioru odpadów, jesteśmy zobowiązani do 
przestrzegania zapisów Ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. I dru-
ga sprawa: musimy się liczyć z tym, że np. 
zwiększenie częstotliwości odbioru śmieci 
przełoży się na wyższe koszty ich odbioru. 
Zastanawiające jest to, że choć i tak wszyscy 
ponosimy opłaty za śmieci, coraz więcej od-
padów ląduje w przydrożnych rowach, w ko-
szach na przystankach, bądź w lesie.

Red.: Przekonali się o tym wszyscy 
uczestnicy akcji Trash Tag Challenge 
w Kozach.
J.K.: Dokładnie. Z jednej strony martwi 
mnie aż taka ilość „bezpańskich” śmieci, ale 
z drugiej strony budujące jest to, jak wie-
le osób podjęło wyzwanie i wzięło udział 
w sprzątaniu naszej miejscowości. Podsu-
mowanie akcji zaplanowaliśmy na sobotę, 
22 czerwca. Kto ma czas, ochotę i może nie 
miał do tej pory okazji włączyć się do tej akcji 
– zapraszamy na godzinę 9.00 do parku, pod 
platan. Prosimy o zabranie ze sobą rękawi-
czek. Urząd Gminy zadba z kolei o worki na 
śmieci oraz ich późniejszy wywóz.

Red.: Trash Tag Challenge to nie jedy-
na akcja, w którą chętnie włączają się 
kozianie.
J.K.: I to jest olbrzymi powód do radości. 
Chcę, abyśmy wspólnie dbali o nasze oto-
czenie. Jeśli zależy nam na czystości, za-
cznijmy od siebie samych. Jeśli mówimy, że 
fajnie jest pomagać innym, to sami się w tę 
pomoc włączmy, np. wspierając akcję „Kozy 
dla rodzin w Kenii”. Dlatego tak niezmiernie 
ważny jest dla mnie dialog społeczny. Stąd 
np. ankiety skierowane do mieszkańców  jak 
poprawić ruch samochodowy wzdłuż ulicy 
Zdrojowej oraz bocznych ulic, które będą 
przebudowywane, jak zagospodarować ka-

mieniołom w Kozach. Obie ankiety znajdują 
się na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
Zachęcam do zapoznania się z nimi.

Red.: Wspomniał Pan o kamienioło-
mie. Co obecnie dzieje się z tym tere-
nem?
J.K.: Jak już wspomniałem wcześniej, chce-
my poznać opinie mieszkańców dotyczące 
przyszłego zagospodarowania tego terenu. 
Obecnie poprawiony został stan drogi od 
szlabanu do kamieniołomu. Końcem czerw-
ca zapraszam koziańskich wędkarzy na zawo-
dy. Chcielibyśmy, aby te zawody powróciły 
do kalendarza imprez w naszej miejscowości.

Red.:Czekamy w takim razie na szcze-
góły tego wydarzenia.
J.K.: Proszę o śledzenie strony internetowej 

Urzędu Gminy, gminnego facebooka oraz 
do korzystania z aplikacji „Blisko”, dedyko-
wanej właśnie mieszkańcom Kóz. Znajdą 
tam Państwo informacje dotyczące zagrożeń 
pogodowych, a także zaproszenia na ciekawe 
wydarzenia w naszej miejscowości. Z pew-
nością pojawi się tam również szczegółowa 
informacja o Tour de Pologne, który w tym 
roku po raz pierwszy przejedzie przez Kozy.

Red.: Będzie można spotkać Wójta na 
trasie przejazdu peletonu?
J.K.: Oczywiście, że tak. Będę dopingował 
kolarzy.

Red.: W takim razie do zobaczenia.  
Dziękuję za rozmowę.
J.K.: Dziękuję i do zobaczenia.

Tarasy widokowe, muszla koncertowa, tereny sportowe i park linowy - to jedne z opcji 
wyboru w ankiecie dotyczącej koncepcji zagospodarowania kamieniołomu. Całą ankietę 
w wersji papierowej odebrać można w Urzędzie Gminy, Domu Kultury, Gminnej Bibliotece 
Publicznej oraz Centrum Sportowo-Widowiskowym lub wypełnić elektronicznie za pośred-
nictwem strony internetowej - www.kozy.pl do 30 czerwca br.

Podczas ulewnych deszczów kozianie mogli liczyć na pomoc druhów z OSP Kozy oraz służb 
gminnych.
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Początkiem maja Przedszkole Publiczne zorga-
nizowało konkurs recytatorski, siódmą edycję 
wierszy o tematyce patriotycznej. Głównym 
celem było krzewienie wśród dzieci postaw 
patriotycznych w kontekście historii państwa 
i narodu polskiego, popularyzowanie poezji 
o tematyce patriotycznej wśród dzieci, kształto-
wanie poczucia świadomości narodowej i sza-
cunku wobec własnego państwa. Przedszkola-
ki, które się zgłosiły, świetnie przygotowały się 
do swoich występów, a jury wyłoniło zwycięz-
ców w poszczególnych grupach wiekowych. 
Maluchy otrzymały pamiątkowe dyplomy i na-
grody. Ciekawym wydarzeniem maja była gra 
terenowa „Dla niepodległej Polski”, zorganizo-
wana w parku przez nauczycielki. Grze sprzy-

jała piękna pogoda. Dzieci rozwiązywały zada-
nia związane z historią naszej ojczyzny. Każda 
z grup otrzymała mapę wraz ze wskazówkami 
odnalezienia ważnych miejsc w parku oraz 
instrukcję wykonania zadań. Wszystkie gru-
py świetnie sobie poradziły, a na zakończenie 
otrzymały pamiątkowy dyplom oraz nagrodę.
Do przedszkola przyjechali też aktorzy z Teatru 
Arkadia ze sztuką „Przygody Technoludka”. 
Maluchy z uwagą śledziły losy Technoludka 
i w skupieniu przeżywały jego przygody. Ty-
tułowy bohater przypomniał przedszkolakom, 
że nie należy zbyt długo przesiadywać przed 
komputerem czy telewizorem, lecz miło i przy-
jemnie spędzać czas wolny na spacerach i zaba-
wach na świeżym powietrzu.

Nasze przedszkolaki z wielką ochotą przyłą-
czyły się do ogólnopolskiej akcji „Sprintem do 
maratonu”, mającej na celu popularyzowanie 
biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie 
zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania 
czasu. W ramach kampanii społecznej „Cała 
Polska czyta dzieciom” do czytania bajek w na-
szym przedszkolu został zaproszony wójt gmi-
ny Kozy Jacek Kaliński, który odwiedził grupę 
krasnoludków w czwartek, 24 maja. Przedszko-
laki z uwagą i zaciekawieniem słuchały bajek 
Jana Brzechwy. Przed dziećmi kolejne ważne 
wydarzenia – występy dla rodziców, piknik ro-
dzinny, jak również pożegnanie starszaków. Oj, 
będzie się działo!      

(PP)

Pracowity maj przedszkolaków

Motywem przewodnim tegorocznej majówki szkolnej w Dwójce 
(25 maja) były bajki. Goście miło spędzili czas podziwiając występy 
uczniów, dekoracje sal,  biorąc udział w różnego rodzaju atrakcjach 
i zabawach. Skosztowali też pysznych domowych wypieków, duszo-
nek i wielu innych smakołyków przygotowanych przez uczniów.

(SP2)

Uczniowie klas ósmych z Dwójki poznali prywatną kolekcję broni 
białej Kazimierza Sztafy. Podróżując przez wieki, dzieci zobaczyły 
ukochaną szablę Sobieskiego, ulubioną Piłsudskiego i prześledziły 
rozwój broni dopasowywanej do zmieniających się wymagań jej 
właścicieli.

(SP2)

Majówka w Dwójce Podróże przez wieki
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edukacja

W maju odbyła się gala wręczenia dyplomów i nagród w między-
narodowym konkursie artystycznym „Mieszkam w Beskidach”. Na 
uroczystość w bielskiej auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 
zostali zaproszeni uczniowie i uczennice z Dwójki, którzy otrzymali 
nagrody i wyróżnienia.

Na kolejną odsłonę akcji „Sprzątamy Beskidy” uczniowie z PTT 
„Groniczki” wyruszyli w sobotę, 18 maja br. Tym razem porząd-
kowane były szlaki w otoczeniu Babiej Góry w Beskidzie Żywiec-
kim. Spora grupa uczniów SP 1 wraz z rodzicami i opiekunami 
wyruszyła z Przełęczy Krowiarki czerwonym szlakiem na Policę 
(1369 m n.p.m.), po czym przez Halę Krupową zeszła do Skawi-
cy Suchej Wody. Piękna pogoda pozwalała cieszyć się widokami 
na Beskidy (w tym Śląski i Mały) oraz Tatry. Akcja zakończyła 
się tradycyjnym ogniskiem z kiełbaskami na Polanie Odkrywców 
w Zawoi Markowej.

(SP1)

 W kwietniu uczniowie SP nr 1 wyjechali na 
trzydniową wycieczkę do Wiednia, zorgani-
zowaną przez wychowawców klas ósmych. 
Po drodze zwiedzili Morawski Kras w Re-
publice Czeskiej i jej największą turystycz-
ną atrakcję – jaskinię Punkva. Skalne, zalane 
lodowatą wodą korytarze uczniowie poko-
nali łodziami. Atrakcją był wyjazd kolejką li-
nową nad przepaść „Macochy”, cieszącą się 
wielką popularnością wśród zwiedzających.
Kolejne dwa dni minęły na zwiedzaniu 
jednego z najpiękniejszych miast Europy 
– Wiednia. Obfitość atrakcji turystycznych 
stolicy Austrii jest bardzo duża, więc każ-
da chwila wycieczki była szczegółowo za-
planowana. Uczniowie podziwiali: Zegar 
Figlarny, Katedrę św. Szczepana, ulicę Kar-
tenerstrasse, Parlament, Ringstrasse, Ho-
fburg, Skarbiec, słynne domy Hundertwas-
sera, Muzeum Historii Natury, Muzeum 
Techniki. Jedna z najwyższych budowli 
– wieża widokowa Donauturm i rozciąga-
jąca się z niej panorama miasta robiły na 
wszystkich ogromne wrażenie. Drogę na 

jej szczyt zwiedzający pokonali szybką, no-
woczesną windą. Wszystkich zafascynowa-
ła letnia rezydencja cesarzy, piękny Pałac 
Schonbrunn, wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, bogate komnaty 
pałacowe, a roztaczający się wokół park-
-ogród ozdobiony fontannami, rzeźbami, 
pomnikami, imponującą Glorietą i pach-

nący kwiatami, olśnił. Ostatnią atrakcją 
był wyjazd na Wzgórze Kahlenberg, punkt 
widokowy i miejsce, z którego w 1683 roku 
król Polski, Jan III Sobieski dowodził Od-
sieczą Wiedeńską. 
Z wycieczki zostały wspomnienia, piękne 
zdjęcia i różnorodne pamiątki.  

(SP1/red)

Ósmoklasiści z Jedynki w Wiedniu

Mieszkam w Beskidach Widoki i czystość
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gmina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach rozpoczyna re-
krutację do projektu unijnego "Powiat bielski – Partnerstwo, Ak-
tywizacja, Integracja. Edycja 2". 
Poszukujemy osób niepracujących oraz seniorów. Dla nieaktyw-
nych zawodowo oferujemy udział w szkoleniach, kursach i płat-
nych stażach. Dla seniorów proponujemy m.in.:  zajęcia z obsługi 
komputera, spotkania z dietetykiem oraz naukę języka angiel-
skiego. Oprócz tego dla obu grup będzie możliwość bezpłatnego 
korzystania z cyklicznych wyjazdów i wycieczek. Osoby zaintere-
sowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny 
lub osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ko-
zach, ul. Szkolna 1, pokój nr 25, tel. 33 8175 827. 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wycho-
wawcze będzie przysługiwało na wszystkie 
dzieci do 18. roku życia, bez względu na kry-
terium dochodowe.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca 
wyłącznie drogą elektroniczną, a od 1 sierp-
nia także w wersji papierowej w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. 
Szkolna 1 – biuro numer 10.

(gops)

CSW z przerwą technologiczną
W okresie od 29 lipca do 18 sierpnia br. zaplanowana została przerwa technologiczna 
w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach. W tym czasie prowadzone będą nie-
zbędne prace konserwatorsko-remontowe, połączone ze sprzątaniem całego obiektu. 
Ponowne korzystanie możliwe będzie od 19 sierpnia.                (R)

6 czerwca 2019 r., odbyła się VI sesja Rady 
Gminy Kozy, na której podjęto następujące 
uchwały:
1) nr VI/53/19 w sprawie udzielenia Wój-

towi Gminy Kozy wotum zaufania,
2) nr VI/54/19 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Kozy za rok 2018,

3) nr VI/55/19 w sprawie udzielenia abso-

lutorium Wójtowi Gminy Kozy za rok 
2018,

4) nr VI/56/19 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kozy na lata 2019 – 2035,

5) nr VI/57/19 w sprawie zmiany uchwały 
nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 
20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa 
na 2019 rok Gminy Kozy,

6) nr VI/58/19 w sprawie wyrażenia zgo-

dy na oddanie w dzierżawę nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy 
Kozy na czas nieoznaczony w trybie 
bezprzetargowym.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy oraz materiały będące przedmiotem 
obrad dostępne są na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Kozy www.bip.kozy.pl. 

Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa obecna czteroletnia kadencja ławników, wobec czego w opar-
ciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
/Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm./ Rada Gminy Kozy ma obowiązek dokonania wyboru ławników 
do sądów okręgowych i rejonowych.
Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w oparciu o art. 161 § 1 powołanej 
wyżej ustawy ustalono następującą liczbę ławników:
• do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej należy wybrać ławników w liczbie 5;
• do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej należy wybrać ławników w liczbie 2, w tym do orzekania 

z zakresu prawa pracy w liczbie 1.
Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Mi-
nistra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami 
złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia 
/Dz. U. 2011r. Nr 121 poz. 693/ oraz dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, należy składać do dnia 30 czerwca 2019 r. 
w sekretariacie Urzędu Gminy Kozy.
Informacje dotyczące wyborów ławników można uzyskać w:
• sekretariacie Urzędu Gminy Kozy tel. /33/ 829 86 50
• Biurze Rady Gminy Kozy tel. /33/ 829 86 66
• BIP Gminy Kozy/Wybory ławników/ –  www.bip.kozy.pl

Relacja z VI sesji Rady Gminy Kozy

Wybory ławników
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budżet

DOChODy
60 848 049 zł

Absolutorium za realizację budżetu w 2018 roku
Rada Gminy na sesji 6 czerwca br. udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok. Poniżej prezentujemy gra-
ficznie dochody oraz wydatki gminy Kozy w ubiegłym roku.

28,7% 22,6% 1,1% 23,7% 8,6% 8,4% 1,8% 5,1%
14,3% 39,1% 1,0% 22,6% 9,8% 6,3% 0,4% 2,5% 0,7% 3,3%

WyDATKI
65 255 162 zł

Wydatki gminy Wykonanie

Transport i łączność, rolnictwo, turystyka 9 404 096 zł

Oświata 25 516 488 zł

Budynki gminne, w tym nieruchomości 620 855 zł

Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina 14 796 509 zł

Działalność publiczna i usługowa, w tym administracja 6 369 628 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 122 208 zł

Bezpieczeństwo publiczne 239 938 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 615 750 zł

Koszty obsługi długu publicznego 431 398 zł

Sport i rekreacja 2 138 292 zł

Dochody gminy Wykonanie

PIT 17 512 437 zł

Dotacje 13 725 695 zł

CIT 644 143 zł

Subwencje 14 424 605 zł

Podatek od nieruchomości 5 237 809 zł

Pozostałe dochody 5 107 916 zł

Inne podatki i opłaty lokalne 1 081 202 zł

Dochody majątkowe 3 114 242 zł
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     KOZYLIADA  2019

Najmłodsi tradycyjnie już skorzystać mogli z atrakcji w ramach wesołego mia-
steczka.

Kozyliada, czyli rywalizacja mieszkańców z poszczególnych części Kóz 
w różnych konkurencjach.  Było mnóstwo zabawy, śmiechu i... walki 
o wygraną! 
Ostatecznie najwięcej punktów w 5. konkurencjach zebrała drużyna 
czerwonych, reprezentująca Kozy Górne. W nagrodę zespół otrzymał 
czek o wartości 1000 zł, a zwycięska nagroda przeznaczona została na 
doposażenie placów zabaw w Kozach.

Nasi mieszkańcy licznie odpowiedzieli na projekt „Kozy dla Kenii”, 
wspierając finansowo zbiórkę na zakup kóz dla ubogich rodzin 
w Kenii. Efekt? Zebrano środki na zakup 20 zwierząt.

M.in. na placu manewrowym na terenie LKS Orzeł odbywał się 
w tym roku Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy. 

Kozianie z chęcią przyglądali się i przyklaskiwali wy-
stępom artystycznym i sportowym przygotowanym 
przez najmłodszych uczęszczających do koziańskich 
szkół i klubów sportowych.

Dziękujemy za liczny udział       w tegorocznych Dniach Kóz
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     KOZYLIADA  2019

Niesłabnącą popularnością w naszej miejscowości cieszy się doroczne Dyk-
tando Gminne.  

Niedzielny poranek drugiego dnia Dni Kóz zdominowała para-
da orkiestr i występy mażoretek. 

Gwiazdą tegorocznych Dni Kóz był zespół Łąki Łan, który przed sceną 
zgromadził liczne grono kozian i ich gości. 

Efektowny i... głośny był pokaz akrobacji motocyklo-
wych przygotowany przez Rafała Kanika.

Swoją niezmiennie dużą publikę ma grupa Walimy w Kocioł, która wpierw za-
prezentowała swój nowy repertuar, następnie koncertowała wspólnie z gwiaz-
dą sobotniego wieczoru - Grupą Furmana. 

foto: Agnieszka Bieniek, Janusz Witkowski

Dziękujemy za liczny udział       w tegorocznych Dniach Kóz
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sport

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach 
zanotowali kilkanaście bardzo dobrych wyni-

ków w zawodach sportowych na szczeblu po-
wiatu i województwa.
W środę, 29 maja, odbył się Powiatowy Fi-
nał Ligi Lekkoatletycznej. Zarówno w gronie 
dziewcząt, jak i chłopców uczniowie koziań-
skiej placówki okazali się najlepsi w klasyfikacji 
drużynowej. Podopieczni Jedynki stawali także 
na różnych dystansach na podium zmagań in-
dywidualnych:
Złote medale: Wiktoria Koterbicka (bieg na 
dystansie 60 metrów), Maja Ryszawy (100 m), 
Agnieszka Nycz (800 m), Kordian Nowak (60 
m), Przemysław Pędzimąż (100 m), Maciej 
Pietrzyk (300 m), Szymon Wójcik (1000 m) 

Srebrne medale: Zuzanna Sztafińska (bieg na 
dystansie 100 metrów), Iga Skoczylas (300 m), 
Natalia Nitecka (800 m) 
Brązowe medale: Natalia Matejko (bieg na dy-
stansie 100 metrów), Wiktoria Wróbel (200 
m), Jakub Jurczak (100 m), Dominik Czaderna 
(300 m), Kacper Matuszczak (1000 m) 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozach wystar-
towała także w finałowych zawodach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego w Pływaniu Drużynowym 
Dziewcząt i Chłopców. Do Katowic zawod-
niczki pod szyldem placówki udały się jako 
mistrzynie powiatu bielskiego i rejonu bielsko-
-żywieckiego. W doborowej stawce 18. dru-
żyn zajęły bardzo dobre 9. miejsce, ustępując 
w znacznej mierze rocznikowo starszym kon-
kurentkom, reprezentującym szkoły mistrzo-
stwa sportowego. 
Na podium w kolejności znalazły się: SP nr 1 
Pawłowice, SMS Racibórz oraz SP nr 5 Cho-
rzów.
Indywidualnie ponownie znakomite umiejęt-
ności potwierdziła Julia Sobuń, która na dystan-
sie 50 metrów stylem motylkowym była poza 
zasięgiem rywalek. Wygrała swój bieg z czasem 
30,79 sek., wyprzedzając Emilię Szydło (SSP 
Radlin – 31,90 sek.) oraz Amelię Malina (ZSS 
Dąbrowa Górnicza – 32,36 sek.).                      (SP)

Tradycyjnie z dużym zainteresowaniem spo-
tkała się tegoroczna odsłona Biegu na Hroba-
czą Łąkę, przeprowadzona w sobotę, 1 czerw-
ca. Tego dnia odbył się również Rajd Nordic 
Walking.
Do biegowej rywalizacji na dystansie 14 kilo-
metrów przystąpiło blisko 200 zawodników, 
którzy zmagali się z wymagającą, ale i wido-
wiskową trasą o przewyższeniu wynoszącym 
469 metrów. Zwycięzca Radosław Hetman 
z Jaworzna potrzebował 1 godziny i 4 minut, 
aby z centrum Kóz wbiec na szczyt Hrobaczej 
Łąki. Jako drugi na mecie zameldował się ko-
zianin Józef Koźmiński, miejsce na podium 
klasyfikacji ogólnej zdobył również Piotr Cza-
pla z Zabrza. Z kolei najlepszą z kobiet była 

Maria Czok ze Strzelec Opolskich przed Anną 
Krupą z Wierzchowi i Dorotą Jonkisz z Cze-
chowic-Dziedzic. Biegacze na mecie otrzyma-
li okolicznościowe medale, a najlepsi szklane 
grawerowane puchary i ciekawe nagrody.
Premierowa edycja Rajdu Nordic Walking na 
trasie liczącej 3 km zgromadziła 33 uczestni-
ków. Z najszybszym czasem sklasyfikowani 
zostali Piotr Ordzowiały z Osielca, Ryszard 
Kłyś z Gliwic oraz Łukasz Elżbieciak z Lacho-
wic, a także Judyta Krasnodębska z Kóz wśród 
kobiet.
Wspomniana rywalizacja sportowa towarzy-
szyła obchodom Dni Kóz, organizatorem było 
Centrum Sportowo-Widowiskowe.                                                                          

(R)

Biegiem i z kijami na hrobaczą Łąkę

Sukcesy lekkoatletyczne i pływackie

Szachowe rozgrywki
IX Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Wła-
dysława Honkisza, przeprowadzony w sali 

Domu Kultury w niedzielę, 2 czerwca, towa-
rzyszył tegorocznym obchodom Dni Kóz.
Do rywalizacji turniejowej przystąpiło ogó-
łem 47 uczestników. Zawodnicy wykazali 
się sporymi umiejętnościami i zaangażowa-
niem, tym najmłodszym wytrwale kibico-
wali rodzice. Organizacji tej dorocznej sza-
chowej imprezy podjęło się Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy. 
Patronat nad turniejem objął wójt Jacek Ka-
liński, który ufundował również puchary.
W następstwie kilkugodzinnych zmagań 
wyłonieni zostali zwycięzcy w poszczegól-

nych kategoriach wiekowych:

ROCZNIK 2009 I MŁODSZE – 1. Tomasz 
Makuch, 2. Stanisław Falfus, 3. Piotr Maciąg

ROCZNIKI 2006-2008 – 1. Dominik Zuziak, 
2. Maksymilian Dudys, 3. Krzysztof Dybał

ROCZNIKI 2003-2005 – 1. Szymon Polakow-
ski, 2. Sebastian Smoleń, 3. Kacper Hudziak

ROCZNIK 2002 I STARSZE – 1. Dawid Gon-
dzik, 2. Tomasz Kołakowski, 3. Sławomir Ko-
rzonkiewicz

(R)
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Jest prawdopodobnie wykonany z mosią-
dzu, o czym może świadczyć zielona patyna 
na jego powierzchni. Jego drobny kształt 
i mały rozmiar ewidentnie wskazują, że był 
przeznaczony dla kobiet. Skromne szklane 
oczko osadzono w kilku ząbkach mosiężnej 
korony. 
Podobne wyroby odnajdywane na terenie 

Polski wskazują, że były one charaktery-
styczne dla środowiska chłopskiego. 
Osiemnastowieczny pierścionek, bo o nim 
mowa, na terenie Kóz odnalazł eksplorator 
Tomasz Pudełko, o którym mieliśmy okazję 
przeczytać w majowym wydaniu „Koziań-
skich Wiadomości”.
Odnaleziony przedmiot przeleżał prawdo-
podobnie ponad dwieście lat w ziemi na 
terenie dawnej grobli w Dolnej Wsi przy ul. 
Nadbrzeżnej. Skromne źródła historyczne 
mówią nam o stawach, które w XVII bądź 
XVIII wieku licznie występowały na tere-
nie Kóz. Dziś tego typu krajobraz jest nam 
zupełnie obcy. Stawy w dawnych czasach 
oprócz funkcji hodowlanych, miały zna-
czenie przemysłowe, dawały energię. Spię-
trzona woda, czy to potoku górskiego, czy 
sztucznego zbiornika wodnego mogła napę-
dzać koło młyńskie. W szczytowym okresie 
na terenie Kóz pracowało sześć młynów 
wodnych, co nie oznacza, że wszystkie zaj-
mowały się produkcją mąki. 
Według Adolfa Zubera w Kozach działa-
ły tzw. młyny pilne, czy tartaki, gdzie koło 
młyńskie napędzane energią wody porusza-
ło system pił do tarcia drewna. Największy 
staw napędzający młyn pilny znajdował się 
przy dzisiejszej ul. Podgórskiej i był notowa-
ny już w XVII wieku. Jego wielkość obrazu-
je austriacka mapa wojskowa z lat 80. XVIII 
wieku. 

W Dolnej Wsi u zbiegu potoków Pisarzów-
ki i Kozówki zachowały się resztki grobli po 
dwóch młynach zbożowych, napędzanych 
siłą wody. Młyny te znajdowały się w bli-
skiej odległości od siebie i nosiły numery 
101 i 152. Oba istniały już w XVIII wieku 
i działały, pierwszy do 1942 roku, a drugi do 
1937 roku.

Młynarz w polskiej kulturze ludowej 
należał do niezwyczajnych przedsta-
wicieli stanu chłopskiego, zaraz obok 
kowala czy cieśli. Zazwyczaj byli oni 
majętniejsi od pozostałych gospo-
darzy we wsi, a w ich wyjątkowym 
i niepowtarzalnym zajęciu upatry-
wano wręcz cech sakralnych. Ten 
wyższy status społeczny młynarza 
w Dolnych Kozach, prawdopodob-
nie pozwolił na zakup pierścionka dla 
swojej córki, który ta nieopatrznie 
zgubiła, przechadzając się brzegiem 
młyńskiej grobli w pewne pogodne, 

niedzielne popołudnie. Dziś są to przy-
puszczenia, ale nauczeni romantycznymi 
literackimi historiami możemy uruchomić 
wyobraźnię…
Pierścionek, który prawdopodobnie zgubiła 
córka zamożnego młynarza, można oglądać 
na wystawie „Zguby” w Izbie Historycznej. 
Wystawa potrwa do końca września.  Ser-
decznie zapraszamy.

DUABUSCAPRIS (DwieKozy) 

Pierścionek córki młynarza

Pierścionek odnaleziony na terenie dawnej 
młyńskiej grobli w Dolnej Wsi

Fragmenty tzw. mapy Miega z ok. 1780 roku, ukazujący staw przy dzisiejszej ul. Podgórskiej 
oraz młyn (symbol „słoneczka”) u zbiegu potoków Pisarzówki i Kozówki

historia
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publicystyka

Podczas poszukiwania nowych zajęć dla 
dziecka można natrafić na prawdziwe 

skarby. Najlepsze jest to, że wcale nie 
trzeba zamawiać ich w internecie, kupo-
wać w sklepie, aby odpakować z szelesz-
czących błyszczących folii. Wystarczy 
przeszukać strych lub piwnicę, odwiedzić 
bibliotekę, albo sprawdzić zasoby rodzi-
ców. 
Dla tych, którzy bez nowych technologii 
nie mogą się obejść, również jest sposób 
– przeszukać zasoby sieci w poszukiwaniu 
starych czasów. Te zabiegi pozwolą na 
nostalgiczny powrót do przeszłości. A na-
prawdę jest do czego wracać. 
Serie książek „Poczytaj mi mamo”, prze-
piękne słuchowiska radiowe z fenome-
nalnymi lektorami (a doskonale znanymi 
nam dzisiaj aktorami), mądre i wycho-
wawcze bajki, na których wychowywały 
się pokolenia od lat pięćdziesiątych XX 
wieku. 
Przypomnienie sobie pierwszych opowie-
ści swojego dzieciństwa i podzielenie się 

nimi z naszymi najmłodszymi może być 
znakomitą okazją do pokazania im świa-
ta różniącego się od dzisiejszych krzy-
kliwych i komercyjnych czasów. Może 
niektóre okładki są już pomięte i popla-
mione, płyta winylowa trochę trzeszczy, 
kasety magnetofonowej nie ma w czym 
odtworzyć, ale jakiś sposób zawsze się 
znajdzie. 
Dzieci zasługują na to, aby ich wyobraźni 
nie zagospodarowały wyłącznie marketin-
gowe twory, ale również oryginalni boha-
terowie pouczających i wychowawczych 
historii, które my mieliśmy szczęście po-
znać. 

Ostatnim argumentem dla nieprzekona-
nych, niech będzie slogan: retro jest teraz 
w modzie! Przy okazji, jest to pomysł na 
bardzo pożyteczne spędzenie czasu przez 
dziecko w trakcie deszczowych dni.                 

(Sebastian Harężlak)

Policja
Podwójne standardy

Stare bajki

Jest pewien żart, może nieszczególnie 
zabawny, jednak prowokujący do zasta-
nowienia. Jego sceną jest skrzyżowanie 
dwóch polnych dróg na pustkowiu. Poza 
jednym samochodem, nie ma tam żadne-
go innego ruchu. Dojeżdżający do niego 
kierowca lekko zwalnia przed stojącym 
tam znakiem STOP, po czym widząc, że 
dookoła niego nie ma absolutnie nikogo, 
zdecydowanie przyśpiesza, skręca i kon-
tynuuje dalszą jazdę. Po chwili słyszy za 
sobą głośne, charakterystyczne dźwięki, 
we wstecznym lusterku widzi niebieskie 
światła radiowozu i z irytacją zatrzymuje 
się na poboczu. 
Między policjantem i kierowcą wywiązuje 
się żywiołowa rozmowa, w trakcie której 
nasz bohater tłumaczy bezzasadność kon-
troli wobec skali przewinienia. 
Pusta droga, brak jakiegokolwiek zagroże-
nia, poza tym – tłumaczy – przecież zwol-
nił przed znakiem! 
Policjant kontruje 
– Ale się Pan nie zatrzymał. 
Kierowca 
– Przecież to prawie to samo, żadna różni-
ca, czy zwolniłem, czy się zatrzymałem? 
Kontrolujący nagle składa propozycję 
– Mogę to Panu wyjaśnić – po czym sięga 
po pałkę i zaczyna nią systematycznie okła-

dać zaskoczonego kierowcę. 
Pomiędzy zadawaniem kolejnych razów 
głośno pyta 
– A. Teraz. Proszę. Powiedzieć. Mam. 
Zwolnić. Czy. Się. Zatrzymać?
Dowcip, absurdalna historia, mimo to daje 
pretekst do refleksji na temat tego, jak 
w codziennym życiu traktujemy przepi-
sy. Przeważnie nie spieramy się o wymiar 
kary za oczywiste przestępstwa, wręcz na-
wołując do najbardziej dotkliwych kon-
sekwencji dla łamiących prawo. Sytuacja 
zmienia się, kiedy wina leży po naszej 
stronie lub chodzi o czyny mniejszej wagi. 
Wtedy właśnie stosujemy pokrętną logikę, 
według której nasze czyny są całkowicie 
usprawiedliwione okolicznościami, a za-
rzucający nam złamanie prawa popadają 
w przesadę lub, z jakiegoś powodu, celowo 
chcą nam zaszkodzić. Co interesujące, tę 
postawę reprezentuje bardzo zróżnicowa-
na grupa, bez względu na posiadany przez 
nią poziom wykształcenia, osiąganych do-
chodów, czy też pochodzenia. Jeśli ktoś 
próbowałby szukać wspólnej płaszczyzny 
dla stosujących podwójne standardy (inne 
wobec siebie, zupełnie inne dla obcych), 
to jest nią najczęściej brak kultury osobi-
stej, nabyte cechy charakteru i wychowa-
nie w przeświadczeniu, że cały świat ma 

służyć jednostce, ponieważ tylko ona jest 
najlepsza.
Nieumiejętność przyznawania się do po-
pełnionego błędu, niechęć do ponoszenia 
konsekwencji za swoje działania, arogan-
cja, obłuda, oportunizm, chciwość, wy-
rachowanie, brak empatii – to wszystko 
można obserwować na co dzień, w każdym 
środowisku. Niezmiernie irytuje nas uni-
kanie odpowiedzialności przez sprawców 
przestępstw i wykroczeń, jednak przy tej 
okazji zawsze należy uczciwie zacząć od 
przypatrzenia się swojemu postępowaniu, 
a dopiero wtedy, z czystym sumieniem, pełni 
słusznego gnie-
wu, nawołujmy 
do zaprowadza-
nia powszechnej 

sprawiedliwości 
wszelkimi dostęp-
nymi metodami.          

(Sebastian Harężlak)
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rozrywka

69 – aż tyle bramek w trakcie 
minionego już sezonu ligo-
wego w klasie B podokrę-

gu Bielsko-Biała zaaplikowali rywalom 
piłkarze LKS Orzeł, co przy 18. roze-
granych meczach dało średnią w po-
bliżu 4 bramek na mecz.

41 – osiągnięte na finiszu wice-
mistrzostwo ligi to efekt aż 
13 zwycięstw i 2 remisów 

koziańskich futbolistów, co złożyło się na 
41 „oczek”. Tylko 3-krotnie podopieczni 
trenera Rafała Piotrowskiego opuszczali 
boisko w roli pokonanych.

13 – tyle goli bramkostrzelny 
Orzeł zaaplikował w sobotę 
1 czerwca ekipie Słowia-

na Łodygowice w domowym spotkaniu 
17. kolejki b-klasowej. To najwyższe zwy-
cięstwo drużyny z Kóz w całym sezonie.

Poziomo:
3/ święto żydowskie na pamiątkę wyzwolenia z Egiptu 
6/ niejedna w parku dworskim
7/ flamandzki malarz, miłośnik krągłych piękności
8/ składany nożyk kieszonkowy
9/ spokojnie znosi przeciwności losu
10/ wada w postaci rysy
13/ na nim flaga
16/ przeszkoda z żerdzi na drodze orszaku weselnego
17/ Adam, autor książki „Miłość aż po grób”
18/ roślina - symbol wrażliwości
19/ szalała w Naprawie
20/ instrument w każdej kapeli rockowej

Pionowo:
1/ młodzik, chłystek
2/ transport siana do stodoły
3/ z platanem wokół Pałacu Czeczów
4/ palona w wigilię św. Jana
5/ Władysław, gen. bryg. autor książki „Jest taka wieś Kozy”
11/ protestanci, dawni mieszkańcy Kóz, wysiedleni do Hołdunowa, dzielnicy Lędzin
12/ część Kóz z przystankiem kolejowym
14/ ważny we wsi
15/ trwały rysunek na ciele
17/ siedziba rządu Holandii
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8Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub 

w Urzędzie Gminy (sekretariat) do 28 czerwca br. podając swoje dane osobowe: 
imię, nazwisko, telefon kontaktowy. Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową. 

Wysyłając rozwiązanie krzyżówki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobo-
wych. 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 

Lato dla aktywnych

Wakacyjny okres lipca i sierpnia to idealny czas, by korzystając ze sprzyjającej aury 

regularnie wyprawiać się na piesze wędrówki. Idealnym do tego celem są choćby 

górskie szlaki w okolicach Hrobaczej Łąki, gdzie na łonie natury zadbać można 

o aktywny wypoczynek. Szczególnie przyjaznym miejscem jest koziański kamie-

niołom, który w najbliższych latach może istotnie zmienić oblicze. Szerzej o tym na 

stronie 19 w artykule „Co z kamieniołomem?”. 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie

(Stanisław Laszczak)
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kultura 

Okazją do namalowania portretu sympa-
tycznego szczerbaka były braki w uzębie-
niu naszych milusińskich. Tak się złożyło, 
że większość uczestników bibliotecznych 
warsztatów plastycznych przeżywa ten pro-
blem. Niektórzy z nich nie zawsze akceptują 
ten stan i aby temu zaradzić podeszliśmy do 
tego zagadnienia w nietuzinkowy sposób. 

W trakcie zajęć plastycznych wyczarowa-
liśmy sympatyczne wizerunki kreaturek, 
których cechą charakterystyczną było zmie-
niające się uzębienie. Poprzez ciekawą zaba-
wę plastyczną tym razem dzieci próbowały 
spojrzeć na swój świat i samych siebie nieco 
z przymrużeniem oka.  

(gbp)

Dzieci z bibliotecznego kółka plastyczne-
go przygotowały dla swoich mam z okazji 
ich święta papierowe bukieciki. Kolorowe 
prezenciki wymagały pomysłowości i cier-
pliwości, więc skupionym na pracy dzie-
ciakom nie przeszkadzał nawet parzący ich 
paluszki klej na gorąco. Bukieciki wyszły 
wspaniałe!                                                         (gbp)

Szczerbaki
fo

to
: a

rc
h.

 G
BP

Zabawa z bohaterami 
wierszy Tuwima

Na dzieci z klasy I d ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 czekały w bibliotece różne atrakcje 
związane z twórczością Juliana Tuwima. 
Każde z nich musiało odszukać na ilustracji 
ukryte okulary, a następnie wszyscy wcie-
li się w postać Hilarego słuchając znanego 
wiersza „Okulary”.  Nim uczestnicy spotka-

nia usłyszeli kolejny wiersz tego znanego 
poety „Spóźniony słowik” musieli znaleźć 
jego tytuł ukryty w przygotowanej dla nich 
wykreślance. A po wysłuchaniu „Słonia 
Trąbalskiego” wykonały jego kolorowe 
portrety.

(gbp)

Bukieciki dla mamy
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O rock and roll’u 
wśród książek

W kameralnej atmosferze, w bibliotecznej 
czytelni, odbyło się pierwsze spotkanie z cy-
klu „Biblioteczna akademia rock and roll’a”. 
Tematem były motywy muzyki klasycznej 
wykorzystywane przez zespoły rockowe na 
przestrzeni lat. 
W czasie spotkania fani rocka przypomnieli 
takich twórców jak: The Beatles, Deep Pur-
ple czy Emerson, Lake and Palmer z nurtu 
zespołów brytyjskich, a także holenderski 
zespół Ekseption czy polskich Skaldów. Nie 
zabrakło materiałów archiwalnych, frag-
mentów nagrań, wspomnień i anegdot. „Bi-
blioteczna akademia rock and roll’a” będzie 
miała swoją kontynuację. Kolejne spotkanie 
poświęcone „wielkim koncertom” odbędzie 
się 26 czerwca o godz. 18.00. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów 
rock and roll’a.

(gbp)
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zapowiedzi

21 czerwca - 31 lipca br.
Data Godzina Wydarzenie Miejsce Dodatkowe informacje

25.06 10.00-12.00 Półkolonia z SP nr 38 z Bielska-Białej czytelnia, pracownia plastycz-
na, izba historyczna

warsztaty plastyczne, poznanie ekspozycji 
IH, mielenie mąki w kamiennych żarnach

26.06 18.00 Biblioteczna akademia rock and rolla GBP (czytelnia) www.gbpkozy.pl

29.06 9.00-13.00 Zawody wędkarskie o Puchar wójta gminy Kozy kamieniołom zawody dla koziańskich spławikowych węd-
karzy. Regulamin www.domkultury.kozy.pl

1.06-30.06 Magiel kultury (w tym m.in. happeningi: „Magiel 
kulturalny”, „Pierzemy brudy”)

Dom Kultury
oraz teren gminy Kozy

diagnoza społeczna oraz konkurs na inicja-
tywę kulturalną w ramach Programu Dom 
Kultury + szczegóły na plakatach oraz
www.domkultury.kozy.pl

1.07-5.07 10.00-13.00 Bajkowe wariacje w biblioteczne wakacje biblioteka
zabawa w teatrzyk, w starym kinie, zagraj 
z nami, bajkowy bohater, gra terenowa 
w parku

1.07-5.07 do południa Wakacje 2019 na wesoło. Klawiszowe i gitarowe 
warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży Dom Kultury zapisy i szczegóły: tel. 725 016 796

8.07-12.07 9.00-14.00 Kosmiczne wakacje Dom Kultury

zajęcia warsztatowe dla dzieci nawiązujące do 
50. rocznicy lądowania na księżycu.
Koszt: 200 zł. Zapisy i wpłaty w biurze Domu 
Kultury

8.07-12.07 10.00-13.00 Beskidzkie lato z tańcem Dom Kultury
wakacyjne warsztaty taneczne dla dzieci 
i młodzieży. Koszt 250 zł. Zapisy i informa-
cje: 507 226 384, www.studiomovement.pl

Wydarzy się w Kozach...

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, Kozy, ul. Krakowska 5, tel. 33 817 41 09, e-mail: wiadomosci@kozy.pl
Gazeta dostępna na www.gbpkozy.pl.
Redaktor naczelny: Mateusz Stwora. Redakcja: Krystyna Kusak, Monika Olma, Marek Małecki, Marcin Nikiel.
Teksty powstały przy współpracy Urzędu Gminy Kozy i podległych jednostek samorządowych.
Druk: drukarnia Propak, Partyzantów 52, 32-650 Kęty.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie również prawo do skrótów i redagowania tekstów.

Wakacje w Domu Kultury
Propozycje warsztatów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w Domu 
Kultury w Kozach

Zagraj to sam – Wakacje 2019 na wesoło 1-5. 07.2019 r.
Klawiszowe i gitarowe warsztaty muzyczne. Pomoce dydaktyczne oraz instrumenty 
zapewnia organizator. Szczegóły i zapisy u organizatora: Fa-Sol-La kids Centrum Mu-
zyczno-Artystyczne, tel. 725 016 796

Beskidzkie lato z tańcem wakacyjne warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
8-12.07.2019 r. godz. 10.00 – 13.00
W programie: technika tańca, modern dance/classical dance, modern jazz, contem-
porary dance, elementy akrobatyki, warsztaty teatru tańca z elementami treningu 
twórczego myślenia, modern gimnastic dance, improwizacja ruchowa oraz projek-
ty twórcze uczestników. Koszt: 250,00 zł (kwota może ulec zmianie ze względu na 
wielkość grupy). Termin zgłoszeń do 2.07.2019 r. Zgłoszenia przyjmowane są przez 
organizatora MOVEMENT Studio Choreografii i Teatru Tańca, tel. 507 226 384

Kosmiczne wakacje – warsztaty w oparciu o historię lotu na księżyc
8-12.07.2019 r. godz. 9.00 – 14.00
W programie: poznanie historii lotu na księżyc, wycieczka do planetarium, insceniza-
cja lotu na księżyc (warsztat teatralny). Koszt 200, 00 zł.
Zapisy i wpłaty na warsztaty w biurze Domu Kultury w Kozach.

Zawody wędkarskie
Wójt gminy Kozy oraz pasjonaci wędkarstwa za-
praszają na spławikowe zawody wędkarskie do ka-
mieniołomu w Kozach. Zawody rozegrane zostaną 
29 czerwca w godzinach 9.00-13.00 w koziańskim 
kamieniołomie, zbiórka przed zawodami od godziny 
7.00 przy zbiorniku wodnym. Zawody odbędą się 
bez względu na pogodę. Zgłoszenie udziału w zawo-
dach odbywa się za pomocą poczty elektronicznej 
(imię, nazwisko – dopisek w tytule e-maila ZAWO-
DY KOZY) na adres kultura@kozy.pl (decydu-
je kolejność zgłoszeń).  Uczestnik bierze udział 
w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
Wpisowe 10 zł, płatne przed otrzymaniem numeru 
startowego. Organizatorzy wyznaczają stanowiska 
wędkarskie, a losowanie stanowisk odbywa się w dniu 
zawodów. Czas trwania zawodów ustalony jest 
na 4 godziny. Po zakończeniu połowu odbędzie się 
ważenie ryb i klasyfikacja uczestników – trzech naj-
lepszych otrzyma puchary oraz nagrody w postaci ak-
cesoriów wędkarskich, każdy z uczestników otrzyma 
dyplom za udział w zawodach, a złowione ryby będzie 
można ze sobą zabrać. Pełny regulamin zawodów na 
stronie www.domkultury.kozy.pl.                (DK)
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31 maja biblioteka zaprosiła mieszkańców do Izby Historycznej na Kojzką 
Noc Muzeów.  Było to już siódme wydarzenie z tego cyklu, towarzyszące 

Dniom Kóz.  Tym razem rozpoczęło się o godz. 19.00 otwarciem wysta-
wy „Zguby”, na której zaprezentowano kilkadziesiąt wykopalisk z terenu 
Kóz. Trafiły one do zbiorów Izby dzięki pasji Tomasza Pudełki, z którym 
wywiad ukazał się w majowym numerze „Koziańskich Wiadomości”. Pan 
Tomasz na co dzień współpracuje z państwem Bożeną i Bogusławem 
Chorążymi, archeologami z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, 
którzy byli gośćmi wystawy. Znaleziska wyeksponowano w gablotach 
sali rodu Czeczów, a znalazły się w niej najcenniejsze przedmioty, w tym 
m.in. krzesiwo, pierścionek, ozdoby ubioru czy różnorodne numizmaty. 
Tego wieczoru Izbę Historyczną odwiedziło kilkudziesięciu zwiedzają-
cych, w tym przewodniczący Rady Gminy Miłosz Zelek i zastępca wójta 
Marcin Lasek.  Ostatnie osoby opuściły Pałac kilka minut przed godziną 
23. 00. Wystawę „Zguby” będzie można oglądać do września. Na kolejną 
Kojzką Noc Muzeów zapraszamy w przyszłym roku.                                                   

(gbp)

Kojzka Noc Muzeów
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A mowa tu o projekcie dofinansowanym przez 
Narodowe Centrum Kultury w ramach progra-
mu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019, 
pod tytułem „Magiel kultury”. Realizacja tego 
przedsięwzięcia ma na celu stworzenie diagno-
zy społecznej, poprzez różne rodzaje działań 
badawczych. Jednym z nich była akcja „Pierze-
my brudy”, zorganizowana podczas Dni Kóz 
2019. Pod oznaczonym kolorowymi balonami 
namiotem, ustawiono stanowisko z oryginal-
ną, dobrze znaną starszym pokoleniom pral-
ką „Franią”. To do niej zainteresowani mogli 
wrzucać zapisane na szarych kartkach uwagi 
negatywne o działalności kulturalnej w Kozach. 
Na kolorowych natomiast zapisywali swoje 
pozytywne uwagi oraz własne propozycje na 
poprawienie oferty kulturalnej. 
Po dokonaniu krytyki, każdy otrzymywał pa-
miątkową przypinkę z hasłem „Bohater w swo-
im Domu Kultury”. Chętni mogli również, 
zupełnie anonimowo, wypełnić ankietę doty-

czącą kultury w Kozach. Jesteśmy w trakcie ko-
lejnej akcji „Ady godej” – warto uważnie robić 
zakupy – bo w niektórych sklepach 
czeka na Państwa opinie kolo-
rowa skrzynka... Dodatkowo, 
w godzinach dopołudniowych 
8 i 15 czerwca odbyły się happenin-
gi promujące całą inicjatywę – pod 
hasłem „Magla kulturalnego”, przez 
naszą miejscowość przejechał wóz 
z zabytkowym maglem oraz ekipą 
zwolenników, promotorów i reali-
zatorów projektu. Wszystko to, by 
dowiedzieć się jak najwięcej o Pań-
stwa potrzebach, oczekiwaniach wo-
bec instytucji posiadających oferty kulturalne, 
a także o pasjach i realizowaniu się w obszarze 
kultury. Koordynatorka projektu, socjolog 
z wykształcenia, ale także aktorka i wokalistka 
– Sylwia Drewnicka, na podstawie zebranych 
materiałów opracuje diagnozę społeczną, która 
zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Domu Kultury w Kozach. Dalej, na podstawie 
tego dokumentu zostanie rozpisany regula-
min Konkursu na Inicjatywę… I tutaj właśnie 
przekazujemy pałeczkę Państwu – pomożemy 

w formalnościach, nawet takich jak napisanie 
samego wniosku. Wystarczy się przełamać, 

zgłosić chęć podjęcia działania. Tak jak uczynili 
to niegdyś (a dokładnie w 2015 roku, kiedy to 
realizowaliśmy po raz pierwszy projekt DK+) 
Tomek Kinecki z „Walimy w Kocioł”, Paweł 
Sablik z „Pierwszym krokiem do teatru” (to 
wtedy zaczęła zawiązywać się grupa teatralna 
dla dorosłych), Łukasz Żurek z „Dobrze roc-
kującą sobotą” i Wojtek Szlagura z inicjatywą 
pt. „Drzewiej” (dzisiejsze „Koziańskie orły”). 
Zapraszamy do udziału!

 (dk)

Maglowanie trwa!

16 i 17 maja bibliotekę odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola 
z Kóz oraz z Bujakowa. Przedszkolaki poznały zasady korzystania z bi-
blioteki oraz obejrzały książki przeznaczone dla nich. Był to również czas 
na wysłuchanie krótkiej bajeczki, zgaduj zgadulę oraz zabawę z wier-
szem Juliana Tuwima „Okulary”. 
Przedszkolaki zwiedziły również Izbę Historyczną, poznały dawne 
przedmioty używane przed laty przez mieszkańców wsi takie jak: żarna, 
tarka do prania czy żelazko z duszą. Wysłuchały też historii pałacu i obej-
rzały pamiątki po ostatnich właścicielach, rodzinie Czeczów.              (gbp)

Wizyta w Pałacu Czeczów
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UDoGoDNIeNIA DlA seNIoRóW 
W ostatnich dniach maja br. odbyło się 
w Pałacu Czeczów spotkanie Gminnej 
Rady Seniorów z mieszkańcami, a głównie 
z seniorami naszej gminy. Jednym z tema-
tów była  dostępna w naszym województwie 
„Śląska Karta Seniora” . Omówione zostały 
zasady korzystania z karty oraz obszar dzia-
łania. Tematem tym chcemy zainteresować 
podmioty gospodarcze działające na terenie 
naszej gminy.

Co to jest Śląska Karta seniora?

Jest to oferta specjalnych usług, ulg oraz 
szczególnych uprawnień pozwalających na 
udostępnienie zasobów instytucji kultury, re-
kreacji i edukacji na terenie województwa ślą-
skiego w celu dodatkowego wsparcia i wzbo-
gacenia życia osób, które ukończyły 60 lat.
Usługi realizowane w ramach Śląskiej Kar-
ty Seniora są oferowane przez partnerów 
projektu. Na etapie rozpoczęcia wdrażania 
projektu jego bazowymi partnerami są pod-
mioty powiązane strukturalnie i kapitałowo 
z województwem śląskim – wojewódzkie 
samorządowe jednostki organizacyjne 
i wojewódzkie osoby prawne. Jednakże 
mając na uwadze dążenie do zapewniania 
seniorom dostępu do jak najszerszej oferty, 

przewiduje się włączenie do projektu in-
nych partnerów, w szczególności z sektora 
prywatnego i jednostek samorządu teryto-
rialnego.

Kto jest uprawniony do korzystania ze 
Śląskiej Karty seniora?

Grupą uprawnioną do korzystania ze Ślą-
skiej Karty Seniora są osoby, które ukoń-
czyły 60. rok życia. Dokumentem legity-
macyjnym umożliwiającym skorzystanie 
z uprawnień oferowanych w projekcie jest 
dowód osobisty. Jest to rozwiązanie wygod-
ne, korzystne i tanie w realizacji.

(informacja ze strony UM Woj. Śl.)

W Pałacu Czeczów odbyło się spotkanie 
członków i sympatyków Klubu HDK PCK 
w Kozach, którego celem było uhonorowa-
nie krwiodawców odznakami „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi”. Dzięki zaangażo-
waniu wielu osób rozpoczęło się ono wspa-
niałym koncertem w wykonaniu Patrycji 
Kućki, Nicoli Nosal, Marty Kućki, Eweliny 
Kędroń, Dominiki Błasiak i Patryka Drew-
nickiego.  
Głównym celem było uhonorowanie nie-
zwykłych ludzi, cichych bohaterów, syste-
matycznie oddających krew, by pomóc dru-
giemu człowiekowi. Nie czekają na brawa, 
honoraria, czy nagrody. Po prostu są... dla 
nas. Tym razem bohaterami byli: Jakub Go-
liasz – odznaka złota za oddanie 19 l krwi, 
Łukasz Bełch – odznaka złota za oddanie 
18 l krwi, Monika Ropska i Miłosz Zelek 
– odznaka brązowa za oddanie 8 l krwi. 

Wspaniali ludzie propagujący ideę krwio-
dawstwa. Naprawdę warto ich naśladować.
Wydarzenie było także okazją do wręczenia 
nagród dla zwycięzców w konkursie orga-
nizowanym przez koziański klub „Historia 
Polskiego Czerwonego Krzyża – w stulecie 
powstania”. Wzięło w nim udział 20 osób 
z SP 1 i 2 oraz gimnazjum i liceum w Ko-
zach, 1. miejsce zajęła Natalia Januszyk, 2. 
miejsce Zofia Korzeń, 3. miejsce ex aequo 
Martyna Suchy i Karolina Laszczak.
Dwa dni później (26 maja br.) odbyła się 
kolejna akcja krwiodawstwa zorganizowa-
na przez Klub HDK. Zgłosiło się 49 osób, 
33 oddały krew, w tym 5 osób po raz pierw-
szy. Zebrano prawie 15 litrów krwi. Warto 
podkreślić, że w 2019 roku krwiodawcy wy-
znaczyli sobie za cel zebranie 70 litrów krwi. 
Jeśli wynik ten zostanie osiągnięty odtańczą 
taniec radości pod platanem. 

Wszystkich zainteresowanych działalnością 
Klubu HDK PCK w Kozach odsyłamy na 
stronę:
www.facebook.com/krwiodawstwoKozy

(red/hdk)

53 litry krwi nagrodzone!
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Seniorzy w Kozach



Urząd Gminy Kozy oraz przedstawiciele firmy zajmującej się ob-
sługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Kozach, zorganizowali 4 czerwca na terenie PSZOK-a spotkanie 
edukacyjne dla koziańskich przedszkolaków. Najmłodsi dowiedzie-

li się, jakie odpady przyj-
mowane są w punkcie,  
wzięli też udział w kon-
kursach dotyczących pra-
widłowej  segregacji. Co 
warte podkreślenia, dzie-
ci nie miały problemu 
z umieszczaniem odpa-
dów we właściwych po-
jemnikach, wiedząc, że 
należy dbać o środowisko 
naturalne. Było aktywnie, 
z uśmiechem i kolorowo. 
Organizatorzy przygoto-
wali dla przedszkolaków 
słodycze i kolorowe ba-
loniki.                                    

(UG)

Segregacja od najmłodszych lat
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• 28.05.2019 r. dokonano wyboru najko-
rzystniejszej oferty dotyczącej Zadania nr 7 
„Działania informacyjne i promocyjne dla 
Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Kozy etap X”, która wpłynęła od 
Wykonawcy: Polska Press Sp. z o.o., ul. Ba-
czyńskiego 25A,  41-203 Sosnowiec. Cena 
ofertowa: 113 159,99 zł brutto. 
• 29.05.2019 r. w Pałacu Czeczów została 
podpisana umowa oraz przekazany plac 
budowy na roboty budowlane dla Zadania 
nr 2: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w rejonie Kolektora Czerwonka (od gra-

nicy gminy do torów PKP) w rejonie ulicy 
Dolnej”z firmą EKOINSTAL Sp. z o.o. ul. 
Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka. 
Wartość robót wynosi 8 277 135,47 zł brut-
to. Planowany termin wykonania zadania 
19.05.2021r. Zadanie to obejmuje budowę 
kolektorów kanalizacyjnych, do których 
podłączone zostaną budynki, zlokalizo-
wane przy ulicach: Dolnej, Rzecznej, Wie-
żowej, Polnej, Sójki, Sowy, Czereśniowej, 
Laskowej, Jemioły, Czystej, Świerkowej, 
Orzechowej, Modrzewiowej, Klonowej, 
Dębowej oraz wzdłuż ul. Kęckiej i wzdłuż 

potoku Czerwonka.
• W czerwcu planowane jest rozpoczęcie 
robót przez wykonawcę Zadania nr 3 „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, 
obejmującej rejon: Krzemionki”.
Więcej informacji na temat Projektu oraz szcze-
gółów dotyczących realizacji poszczególnych za-
dań można uzyskać w biurze Jednostki Realizu-
jącej Projekt (JRP), w pokoju nr 23 na II piętrze 
Urzędu Gminy Kozy i na stronie internetowej 
www.kozy.pl/jrp

KALENDARIUM REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP X

Umowę z wykonawcą kanalizacji w ramach Zadania nr 2 podpisał wójt 
Jacek Kaliński
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W ubiegłym roku Urząd Gminy w Kozach zlecił opraco-
wanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej zagospodaro-
wania terenu kamieniołomu w Kozach, można ją znaleźć 
na stronie internetowej – www.kozy.pl. 
– Wiemy, jak ważne to miejsca dla wielu kozian. Dlatego 
przygotowaliśmy również ankietę, za pośrednictwem któ-
rej chcemy dodatkowo poznać opinie i pomysły miesz-
kańców związane z przyszłością kamieniołomu – mówi 
wójt Jacek Kaliński. Ankietę wypełnić można elektro-
nicznie (szczegóły na stronie www) lub pisemnie. Druga 
z form dostępna jest w Urzędzie Gminy, Domu Kultury, 
Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Centrum Sportowo-
-Widowiskowym. Termin składania anonimowych ankiet 
upływa 30 czerwca br.                            (red)

W ramach Zadania nr 2 kanalizacja sanitarna wybudowana zostanie 
m.in. w ulicy Klonowej
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