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W budynku Urzędu Gminy pojawiły się nowe udogodnienia. Na 
parterze utworzono kącik dla dzieci, w którym najmłodsi mogą m.in. 
skorzystać z przygotowanych kolorowanek. – Często odwiedzają nas 
rodzice ze swoimi pociechami, dlatego przygotowaliśmy kącik, gdzie 
dzieci nie będą się nudzić w oczekiwaniu na swoich opiekunów – tłu-
maczy Marcin Lasek, zastępca wójta gminy Kozy. Zupełną nowością 
jest też psi parking – to miejsce, gdzie pies może zaczekać na swojego 
właściciela i napić się wody. Tuż przed wejściem do budynku zamon-
towano również stojak na rowery. – Wszystkie udogodnienia przygo-
towaliśmy z myślą o osobach, które załatwiają sprawy w naszym urzę-
dzie. Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwiązania będę ułatwieniem 
dla naszych mieszkańców – dodaje zastępca wójta.  

(RED)

Nagroda w wysokości 1000 zł, jaka przypadła zwycięskiej druży-
nie mieszkańców gminy w tegorocznej Kozyliadzie, została wy-
korzystana na zakup sprzętu sportowego, który został przekazany 
opiekunom placów zabaw. Zakupiono 6 piłek: do siatkówki, ko-
szykówki i piłki nożnej, dwa zestawy do tenisa stołowego, komplet 
siatek do bramek piłkarskich, trzy siatki do siatkówki oraz zestaw 
do badmintona. – Rywalizacja podczas Dni Kóz była zacięta, ale 
warto było się starać, by teraz dzieciaki otrzymały nowy sprzęt – 
mówią radni Leszek Baścik i Mateusz Sołczykiewicz. 

(ug)

Urzędowe udogodnienia 

Place z nowym sprzętem
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Zawody wędkarskie w koziańskim kamieniołomie zgromadziły 
licznych uczestników i obserwatorów. Na starcie stanęło 26 za-
wodników, po trzech godzinach połowów wyłoniono zwycięzcę. 
Najlepszy okazał się mieszkaniec naszej miejscowości Marek 
Pudełko (wynik 1420 g). Łącznie złowiono ponad 10 kg ryb, 
które po oficjalnym zważeniu wpuszczono z powrotem 
do jeziora. Zawodom towarzyszyły animacje dla najmłodszych 
przygotowane przez członkinie nowo powstałego Stowarzysze-
nia Kozianki, zwieńczeniem było integracyjne spotkanie przy 
grillu i puchary wręczone najlepszym wędkarzom przez wójta 
Jacka Kalińskiego. 

(red)

Łowili w kamieniołomie
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Ponad 1100 wypełnionych przez mieszkańców ankiet dotyczących 
przyszłości kamieniołomu zebrał Urząd Gminy w Kozach. – Liczba 
odpowiedzi tylko utwierdziła nas w przekonaniu, jak ważne jest to 
miejsce dla naszej społeczności – mówi wójt Jacek Kaliński. W ankie-
cie pojawiły się tzw. pytania zamknięte i otwarte. – Byliśmy ciekawi, 
jak do różnych propozycji odniosą się ankietowani oraz jakich odpo-
wiedzi możemy spodziewać się w pytaniach otwartych. Pojawiło się 
ich mnóstwo, czas na dokładną analizę – dodaje wójt. Szczegółowe 
opracowanie zaprezentujemy w sierpniowym numerze gazety.     (MS)

Kamieniołom „pod lupą”
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Wójt z mieszkańcami 
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W czerwcu z mieszkańcami trzykrotnie 
spotykał się wójt Jacek Kaliński – w Gajach, 
Małych Kozach i Centrum. – Zapropo-
nowałem spotkania w tych częściach Kóz, 
mając na uwadze różne problemy miesz-
kańców poszczególnych obszarów naszej 
gminy. W Małych Kozach sporo rozmawia-
liśmy np. o kanalizacji, gdzie prowadzone 
są już prace budowlane. Były też dyskusje 
związane z tematami dotyczącymi odbio-

ru śmieci, odwodnienia i remontów dróg. 
Rozmowa jest tutaj kluczowa, by poznać 
problemy i potrzeby mieszkańców, a na-
stępnie wspólnie wypracować rozwiązania.
Cieszę się, że mieszkańcy odpowiedzieli na 
zaproszenie, zgłaszali uwagi i spostrzeżenia. 
To była merytoryczna dyskusja, która po-
może nam zapewne w dalszych działaniach 
Urzędu Gminy na rzecz wszystkich kozian 
– mówi Jacek Kaliński. 

Kolejne spotkania zaplanowane zostały 
na wiosnę. Przypominamy jednak o moż-
liwości zadawania pytań także za pośred-
nictwem poczty elektronicznej. Jeśli mają 
Państwo pytanie związane z bieżącą dzia-
łalnością gminy Kozy można przesłać je na 
adres: wiadomosci@kozy.pl w tytule maila 
wpisując „Zadaj pytanie”. Najciekawsze py-
tania wraz z odpowiedzią opublikujemy na 
naszych łamach.     (UG)

Trwa przebudowa ulicy Beskidzkiej, od skrzyżowania z ulicą Panien-
ki do ulicy Źródlanej. Kończą się prace związane z budową kanaliza-
cji deszczowej, która zapewni prawidłowe odwodnienie drogi, rozpo-
częła się przebudowa kanalizacji sanitarnej. 
Do każdej posesji doprowadzony zostanie tzw. sięgacz umożliwiający 
podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. – Patrzy-
my na inwestycję przyszłościowo, dlatego sięgacze pojawią się rów-
nież przy tych działkach, gdzie nie ma jeszcze budynków. Wszystko 
po to, by w następnych latach nie niszczyć nawierzchni podczas pod-
łączania do kanalizacji nowych domostw – tłumaczy Marcin Lasek, 
zastępca wójta. Z tego też powodu prace prowadzone są przez Polską 
Spółkę Gazowniczą, która wymienia swoją sięć i przyłącza gazowe do 
budynków. 
Przepraszamy wszystkich mieszkańców ulicy Beskidzkiej, ulic przy-
ległych oraz wszystkich użytkowników za powstałe utrudnienia 
w ruchu kołowym i pieszym. Przypominamy, że termin zakończenia 
przebudowy ulicy Beskidzkiej planowany jest na październik 2019 r.

(ug)

Przebudowa Beskidzkiej
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Budżet obywatelski 
gminy Kozy

Informujemy mieszkańców, że we wtorek, 20 sierpnia, o godz. 
18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury odbędzie się konferen-
cja na temat budżetu obywatelskiego i składania do niego wnio-
sków przez mieszkańców, połączona z warsztatami praktycznymi. 

2 lipca 2019 r. podczas VII sesji Rady Gminy Kozy radni przyjęli 
uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
projekt budżetu obywatelskiego w naszej gminie. Budżet obywa-
telski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach 
których mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują co-
rocznie o części wydatków gminy. Zadania wybrane w ramach te-
goż budżetu zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. 

Idea budżetu obywatelskiego polega na zapewnieniu członkom 
społeczności lokalnej prawa współdecydowania o potrzebach 
i kierunkach zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Pierwszy budżet obywatelski zostanie zrealizowany w 2020 r., 
a planowana kwota na realizację jego zadań wyniesie 50.000 zł. 
Szczegóły dotyczące składania wniosków do budżetu obywatel-
skiego oraz harmonogramu ich zgłaszania i głosowania zostaną 
określone zarządzeniem Wójta Gminy, o czym Państwa poinfor-
mujemy w sierpniu br. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w konferencji, 
20 sierpnia. 

(ug)
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2 lipca 2019 r. odbyła się VII sesja Rady 
Gminy Kozy, na której podjęto następujące 
uchwały:

1) nr VII/59/19 w sprawie powołania ze-
społu opiniującego zgłoszonych kan-
dydatów na ławników,

2) nr VII/60/19 w sprawie zaciągnięcia 
od komendanta wojewódzkiego Poli-
cji informacji o kandydatach na ławni-
ków,

3) nr VII/61/19 w sprawie określenia wy-
magań, jakie powinien spełnić projekt 
budżetu obywatelskiego gminy Kozy 

- o budżecie obywatelskim piszemy na 
stronie 3,

4) nr VII/62/19 w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podsta-
wowych prowadzonych przez gminę 
Kozy oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych od 
1 września 2019 r. – granice obwodów 
szkół nie uległy zmianie,

5) nr VII/63/19 w sprawie udzielenia 
dotacji spółdzielni socjalnej „Kino 
Marzenie” w Kozach – uchwała o tej 
samej treści podjęta na kwietniowej 
sesji Rady Gminy Kozy została uchy-

lona przez nadzór prawny Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach ze 
względu na niedopełnienie wymogu 
konsultacji projektu uchwały z Urzę-
dem Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, dlatego istniała potrzeba 
ponownego podjęcia przedmiotowej 
uchwały.

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. 

Relacja z VII sesji Rady Gminy Kozy

Programy: „Rodzina 500+”
„Dobry Start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach przypomina, iż od 1 lipca trwa składa-
nie drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
(Program 500+) oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (Pro-
gram 300+).
Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać również w wersji papierowej. Druki wnio-
sków dostępne są w siedzibie GOPS Kozy, ul. Szkolna 1, biuro numer 10 oraz na stro-
nie internetowej ośrodka – www.gops.kozy.pl. Przypominamy, że wnioski składamy na 
wszystkie dzieci do 18 roku życia, również na te, na które jest już ustalone prawo do 
świadczenia.
Osoby, które złożą wniosek w lipcu, w sierpniu, jak i we wrześniu otrzymają świadcze-
nia począwszy od 1 lipca 2019 roku.

Godziny urzędowania GOPS Kozy:  
 poniedziałek, środa, czwartek 7.00 - 15.00
 wtorek    7.00 - 17.00
  piątek    7.00 - 13.00

(gops)

Ważny komunikat
Uprzejmie informujemy, że w piątek, 
16 sierpnia 2019 r. Urząd Gminy Kozy bę-
dzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.
(ug)

•	 najważniejsze	wy-
darzenia	w	Kozach

•	 fotorelacje
•	 materiały	video
•	 ciekawostki

•	 bieżące	informacje
•	 fotorelacje
•	 ciekawostki
•	 materiały	video

Polub nasze profile 
i bądź na bieżąco!
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Od czerwca do października najmłodsi mogą korzystać 
z przedszkolnego placu zabaw znajdującego się przy placu 
Ks. Karola Kochaja. W trakcie roku szkolnego plac ten bę-
dzie ogólnodostępny po godz. 17.00. W soboty i niedziele 
oraz w dni wolne dzieci mogą przebywać na nim wraz z opie-
kunami w godzinach 8.00 - 20.00. 
Przypominamy, że na terenie gminy Kozy zlokalizowanych 
jest jeszcze siedem innych, ogólnodostępnych placów zabaw 
w rejonach ulic: Lipowej, Tęczowej, Podgórskiej, Zagrodo-
wej, Przeczniej, Wrzosowej i Agrestowej. Część z nich wy-
posażona jest dodatkowo w tzw. siłownie pod chmurką. Przy 
ulicach Chmielowej, Podgórskiej i Wrzosowej do dyspozycji 
dzieci są również boiska piłkarskie.                 (red)

Otwarty plac zabaw

W wakacje, jak co roku, w szkołach prowadzone są prace re-
montowe. Największy zakres robót realizowany jest w Szkole 
Podstawowej nr 1, tam bowiem przebiega drugi etap termo-
modernizacji.
Z kotłowni znikną wysłużone piece gazowe i ponadczterdzie-
stoletni – nieużywany od dłuższego czasu – piec węglowy, 
w całym budynku kompleksowo wymieniona zostanie insta-
lacja centralnego ogrzewania. Równocześnie zaplanowano 
remont pokoju nauczycielskiego.
Prace remontowe prowadzone są także w Szkole Podsta-
wowej nr 2. Korzystając ze środków finansowych w ramach 
projektu „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy”, 
współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, dwie sale zostaną przystosowane 
do funkcji pracowni matematycznej oraz geograficznej.
Bieżące prace remontowo-konserwatorskie prowadzone są 
również w Przedszkolu Publicznym przy placu Kochaja oraz 
w Liceum Ogólnokształcącym. Wszystkie zakończone zosta-
ną przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

(UG)

W związku z modernizacją chodnika 
wzdłuż drogi krajowej nr 52 (ul. Kra-
kowska i Bielska w Kozach) Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
która jest zarządcą tego odcinka, zde-
cydowała o wycięciu drzew. Jest to 
warunek do dalszych prac związanych 
z naprawą chodnika. Do powyższych 
prac Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska nie wniósł zastrzeżeń. Wy-
konawca zobowiązany jest do nasadze-
nia nowych drzew po zakończeniu prac. 
Prosimy mieszkańców o zachowanie 
ostrożności podczas przemieszczania się 
w miejscach objętych pracami i stosowa-
nie się do znaków i ostrzeżeń!

(ug)

Pracowity okres w szkołach
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Modernizacja chodnika

Do dyspozycji dzieci od czerwca jest plac 
zabaw przy placu Ks. Karola Kochaja

Na korytarzach i w salach lekcyjnych w Szkole 
Podstawowej nr 1 montowane są nowe kaloryfery
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Czas „Logimu” za nami
Dwa lata temu, kiedy oddziały ostatnich roczników Gimnazjum im. Jana Pawła II zosta-
ły włączone do LO im. K. K. Baczyńskiego w Kozach, nieformalnie zaczęliśmy nazywać 
naszą społeczność „Logimem”. Na pamiątkę tego czasu zostaną smycze do kluczy czy 
inne drobne gadżety i wspomnienia wielu przedsięwzięć przeżytych wspólnie i osobno. 
Dziś już można powiedzieć, że czas Gimnazjum w Kozach się zakończył. Na ostatnich 
uroczystościach 18 i 19 czerwca nagrodzono najlepszych absolwentów (19 osób ukoń-
czyło szkołę z wyróżnieniem). Na czele tej dużej grupy stanęły Dorota Trojanowska 
i Aleksandra Dymek. Ta pierwsza z tytułem najlepszej absolwentki i uhonorowana na-
grodą wójta gminy Kozy, a druga otrzymała wyróżnienie „101 Krok” przyznawane przez 
przewodniczącego Rady Gminy Kozy. Życzymy wszystkim absolwentom powodzenia. 
Mamy nadzieję, że wielu z nich wybierze nasze Liceum. Wśród licealistów najlepsze 
wyniki osiągnęła Katarzyna Fabia, która uzyskała nominację do Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów.  Rok szkolny 2018/19 zapamiętamy zapewne ze względu na wspól-
ne z mieszkańcami Kóz obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Były 
też debaty na temat dobrej szkoły. Uczniowie Liceum współtworzą skład Młodzieżowej 
Rady Gminy, która niebawem rozpocznie swoją działalność. W „Baczyńskim” mamy 
pomysły na to, by młody człowiek rozwijał się „na swoją miarę”, rozpoznawał, bądź roz-
wijał już rozpoznane talenty. Przed nami kolejny historyczny moment – powrót do czte-
roletniego okresu nauki w szkole. Wyzwania inspirują!

(A.Nowak)

Wreszcie nadeszły upragnione wakacje, jed-
nak kilka ostatnich tygodni było dla przed-
szkolaków czasem intensywnej pracy.
Dzieci z najstarszych grup pięknie zaprezen-
towały się w ludowych strojach na Dniach 
Kóz, z dziecięcym wdziękiem i radością 
wyśpiewały ludowe piosenki i zatańczyły 
na wielkiej scenie, za co zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. W czerwcu Teatr Ro-
dziców z okazji dni otwartych przedszkola 
zaprezentował cudowne przedstawienie 
„O tym, jak słońce wróciło nad Słoneczne 
Miasteczko”. Gratulujemy im talentu ak-
torskiego i zachęcamy innych rodziców do 
włączenia się w życie tej grupy. Na prze-
łomie maja i czerwca dzieci zaprosiły do 
przedszkola swoich rodziców z okazji Dnia 
Mamy i Taty. Poprzez taniec, śpiew i recyta-
cję wierszy najmłodsi chcieli wyrazić swoją 
bezgraniczną miłość do najważniejszych 
osób w ich życiu. Pojawiła się niejedna łza 
w chwili wręczania przez przedszkolaków 
własnoręcznie wykonanych prezentów.
Momentem do wzruszeń była również uro-
czystość zakończenia przedszkola przez 
najstarszych wychowanków. Absolwenci 
– pod kierunkiem swoich wychowawczyń 
– włożyli wiele pracy i wysiłku w przygoto-
wanie programów artystycznych, które za-
chwyciły zaproszonych gości.  
Wielką radością dla wszystkich był 22 czerw-
ca br., rodzinny piknik z przedszkolem. Wy-

marzona pogoda sprawiła, że dzieci mogły 
skorzystać z wielu atrakcji. Każdy przed-
szkolak znalazł coś dla siebie, a było z czego 
wybierać. Wydarzenie zaczęło się zabaw-
nym przedstawieniem „Rzepka” w wykona-
niu Teatru Nauczycieli. Goście mogli wziąć 
udział w zabawach z animatorami, zobaczyć 
wystawę zwierząt, ubrudzić się i świetnie ba-
wić podczas warsztatów sensoplastycznych. 
Zmienić się w małego naukowca, wykonu-
jąc eksperymenty lub w artystę, tworzącego 
własne dzieło sztuki z gipsowych odlewów. 
Był aktywnie spędzo-
ny czas podczas za-
wodów sportowych, 
taneczne harce pod-
czas zajęć z showpe-
dagogiki, skakanie na 
dmuchańcach. Dzieci 
mogły również zrobić 
sobie zdjęcie z ulu-
bionymi postaciami 
z bajki „Kraina lodu” 
na tle pięknej planszy 
namalowanej przez 
jedną z nauczycie-
lek. Nie zabrakło też 
słodkości, dostępnych 
w przedszkolnej cu-
kierence. Wszystkie 
ciasta wykonane zo-
stały przez rodziców. 

Na zwolenników potraw na ostro czekał 
pyszny bigos, żurek, szaszłyki i kiełbaski 
przygotowane przez niezastąpione panie 
kucharki i panie pomoce nauczyciela.
Dziękujemy wszystkim sponsorom i organi-
zatorom imprezy.
Przypominamy, że dyżur wakacyjny w lipcu 
odbywa się w przedszkolu przy ul. Akacjo-
wej, w sierpniu w przedszkolu przy Placu ks. 
Karola Kochaja. 

(PP)

Trening 
pod koszem

W ostatni czwartek roku szkolnego 2018/2019 
uczniowie klasy 7a wspólnie z wychowawcą 
uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez 
bielskich koszykarzy DAAS Basket Hills Biel-
sko-Biała. Pod okiem Grzegorza Błotki, Roberta 
Kozaczki i Grzegorza Szybowicza uczestnicy za-
jęć doskonalili technikę gry w koszykówkę. Poza 
ćwiczeniami odbyły się konkursy, rozegrano też 
krótkie mecze. Każdy siódmoklasista otrzymał 
upominek przygotowany przez bielski klub.
Zajęcia prowadzone przez koszykarzy DAAS 
Basket Hills dostarczyły uczniom wielu pozy-
tywnych wrażeń i były świetną zabawą. Niewy-
kluczone, że zafascynowani treningiem ucznio-
wie z Kóz, w najbliższym czasie dołączą do 
prowadzonych przez „Hillsów” grup młodzieżo-
wych. Na pewno jesienią młodzi kozianie znów 
dopingować będą bielskich koszykarzy podczas 
meczów ligowych. 

(SP1)

Co słychać u przedszkolaków?
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edukacja

Jak przedstawiają się wyniki osiągane przez 
uczniów SP nr 2 na przestrzeni ostatniego 
roku szkolnego? 
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie uzy-
skali średnią ocen: 4,09%, średnia frekwencja 
wyniosła: 92,15%.
Oceny wzorowe z zachowania otrzymało 63 
uczniów, promocję z wyróżnieniem uzyskało 
47. Statuetkami zostali nagrodzeni (za naj-
wyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie 
w każdej grupie wiekowej w kl. IV-VIII):  Ni-
kola Madejska – 5,27 (klasy czwarte), Marta 
Budzińska – 5,42 (klasy piąte), Maksymilian 
Dudys – 5,50 (klasy szóste), Natalia Bednar-
czyk – 5,21 (klasy siódme), Klaudia Kierpiec- 
5,32 (klasy ósme). 59 uczniów kl. I-III i kl. 
IV-VIII otrzymało medale za bardzo dobre 
wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Na-
grodą wójta zostali uhonorowani: Marta Bu-
dzińska (5,42 – najwyższa średnia ocen wśród 
dziewcząt) oraz Maksymilian Dudys (5,50 
– najwyższa średnia ocen wśród chłopców). 
Statuetki ,,Sportowiec Roku” trafiły do rąk Ni-

koli Ropskiej i Samuela Fedorowicza.
Wychowankowie Dwójki uczestniczyli 
w konkursach na różnych szczeblach – mię-
dzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódz-
kim, rejonowym, powiatowym, gminnym 
oraz szkolnym, mogąc pochwalić się bardzo 
dobrymi wynikami.
Najważniejsze osiągnięcia w konkursach: 
Międzynarodowy Ekumeniczny Kon-
kurs Wiedzy Biblijnej ,,Jonasz” 
finał diecezjalny, finalistkami zostały Emilia 
Stasiak kl. IV a, Paulina Surwiłło kl. IV a 
Międzynarodowy Konkurs Programi-
styczny ,,Baltie 2019”
etap wojewódzki: laureat, I miejsce – Maksy-
milian Dudys kl. VI b
finalistka: Emilia Bułka kl. VI a
etap krajowy – finalista: Maksymilian Dudys 
kl. VI b
Konkurs ogólnopolski ,,Zuch” 
matematyka – laureaci: Artur Dudys kl. I a, 
Krzysztof Łyczko kl. I b, Szymon Stanisław-
ski kl. I b

język polski – laureaci: Martyna Kaniewska kl. 
II a, Miłosz Wieczorek kl. II a
Ogólnopolski Finał Czwartków Lekko-
atletycznych w Łodzi 
Nikola Ropska – 10. miejsce w Polsce – półfi-
nał w biegu na 60 m, czas 8,73 s.   
Agata Kuc – skok w dal –  13. miejsce w Pol-
sce, wynik 4,45 m.
Martyna Legut – 15. miejsce w Polsce w biegu 
na 300 m, czas 48,88 s.
Międzynarodowy Konkurs Matema-
tyczny ,,Kangur” 
wynik bardzo dobry uzyskał Miłosz Wieczo-
rek kl. II a
wyróżnienia otrzymali: Bartłomiej Komędera 
kl. II a, Filip Rogala kl. II b, Bartłomiej Sta-
nisławski kl. III a, Nikola Madejska kl. IV b, 
Michał Habdas kl. IV b, Dawid Kozieł kl. V b, 
Maksymilian Słowik kl. V b, Julia Handzlik kl. 
V b, Maksymilian Dudys kl. VI b.

(Marta	Lewandowska,	Ewa	Wójcicka)

Fizyka, chemia i… rower
Piknik szkolny w Jedynce – zorganizowany przez dyrekcję oraz nauczycieli 
– odbył się w pierwszą sobotę czerwca. Przy pięknej aurze wydarzenie zgro-
madziło wielu gości: uczniów, rodziców, bliskich oraz przedstawicieli Urzędu 
Gminy na czele z wójtem Jackiem Kalińskim.
Liczne atrakcje, pyszny poczęstunek i miła atmosfera sprawiły, że wszyscy 
bawili się dobrze. Rodzice i opiekunowie podziwiali swoje pociechy podczas 
występu chóru szkolnego, na pokazie młodych talentów, we współzawod-
nictwie sportowym na wesoło, malowaniu odlewów gipsowych i twarzy oraz 
zabawnych tatuaży, podczas fizycznych i chemicznych doświadczeń, w wy-
stawie klocków lego oraz prac plastycznych, czy w zabawach integracyjnych. 
Punktem kulminacyjnym było losowanie nagród, wśród nich nagrody głów-
nej – roweru górskiego.
Czas mija bardzo szybko, więc organizatorzy zaplanowali kolejny piknik na 
czerwiec 2020 roku.

(SP1)

W Cygańskim Lesie na otwartej, 50-metrowej 
pływalni odbyły się Mistrzostwa Bielska-Białej 
w Pływaniu. W imprezie nie mogło zabraknąć 
najlepszych reprezentantów Jedynki, którzy 
ponownie potwierdzili wysokie umiejętności, 
zdobywając kolejne medale w mijającym roku 
szkolnym.

Wyniki:
Drużynowo:
1 msc. SP nr 1 w Kozach w sztafecie dziewcząt 
4 x 50 m  (Julia Sobuń, Kornelia Koczur, Nikola 
Koczur, Nina Kapela).

1 msc. SP nr 1 - czas: 2.14.75
2 msc. SP nr 36 - czas: 2.16.82
3 msc. SP nr 13 - czas: 2.18.13
Indywidualnie:
2 msc. - Julia Sobuń - 50m stylem 
dowolnym - 30.16 s

Klasyfikacja drużynowa:
1 msc. SP nr 13           - 84 pkt.
2 msc. SP nr 1 Kozy - 71 pkt.
3 msc. SP nr 36 BB - 70 pkt.

Upalnie, szczytnie
Ostatnia wycieczka „Groniczek” ze SP nr 1 i zarazem 
ostatnia odsłona tegorocznej akcji „Sprzątamy Beski-
dy z PTT” odbyła się w sobotę, 15 czerwca br. Przy 
trzydziestostopniowym upale młodzi turyści poko-
nali szlak z Lipnika na Magurkę Wilkowicką (Beskid 
Mały), zbierając po drodze nieliczne śmieci. 
Na szczycie czekało ognisko z kiełbaskami, zabawy, 
konkursy i nagrody ufundowane przez Urząd Miej-
ski w Bielsku-Białej oraz pamiątkowe statuetki od 
Nadleśnictwa Bielsko.

Do zobaczenia we wrześniu.
(SP1)

Dwójka statystycznie

Pływali po medale
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Satysfakcja, przyjemność, pasja... To tylko 
wybrane z określeń przytaczanych jednym 
tchem przez mieszkańców Kóz, dla których 
sposobem na spędzanie wolnego czasu jest 
biegowa aktywność.

Anna Rozmus-Orczyk jest na co dzień na-
uczycielką wychowania fizycznego w koziań-
skiej Szkole Podstawowej nr 1. Obowiązki za-

wodowe bynajmniej nie stanowią przeszkody 
w realizowaniu się w sporcie. – Jestem osobą 
bardzo ruchliwą, a zamiłowanie do sportu jest 
we mnie od zawsze – mówi pani Anna.

Przed kilku laty rozpoczęła regularne bie-
ganie. Taką formę aktywności polubiła do 
tego stopnia, że systematycznie startuje 
w zawodach. I to ze znaczącymi sukcesami. 
W czerwcu tego roku zdobyła w Rudawie 
tytuł mistrzyni Polski członków Związku 
Nauczycielstwa Polskiego oraz mistrzyni 
nauczycieli w swojej kategorii wiekowej. 
W przygodzie z biegami może pochwalić się 
już m.in. potrójnym mistrzostwem i podwój-
nym wicemistrzostwem nauczycieli w pół-
maratonie, na koncie ma również Puchar 
Polski w biegach górskich. – Gdy adrenalina 
się podnosi, zawsze staram się walczyć o jak 
najlepszy wynik. Czasami wydaje się, że cze-
goś nie można zrobić, tymczasem bieganie 
uczy, jak pokonywać własne słabości i kształ-

tować charakter – wyjaśnia biegaczka z Kóz.
Jak przyznaje pani Anna, biega dla własnej sa-
tysfakcji i zdrowia, wykorzystując do tego oko-
lice głównie w pobliżu miejsca zamieszkania. 
– Na codzienne bieganie nie znajduję czasu, 
ale 2-3 razy w tygodniu jak najbardziej. Do tego 
dochodzą starty mniej więcej co dwa tygodnie 
– mówi Anna Rozmus-Orczyk, która okazję do 
sprawdzenia swojej formy będzie miała już nie-

bawem podczas wakacyjnego urlopu. 27 lipca 
wystartuje w biegu w Dźwirzynie.

Kozianinem z biegową pasją jest również inny 
nauczyciel wychowania fizycznego Józef Koź-
miński, który swoim sportowym zacięciem 
mobilizuje uczniów Zespołu Szkół Technicz-
nych i Handlowych w Bielsku-Białej. – Uwiel-
biam ten stan zmęczenia po bieganiu. Jeśli tyl-
ko czas na to pozwala spędzam wolne chwile 
aktywnie i uważam, że jest to dobry przykład 
dla młodzieży – twierdzi pan Józef.

Zamiłowanie do biegów nie jest w życiu 
kozianina przypadkowe. Studiując na Aka-
demii Wychowania Fizycznego regularnie 
uprawiał sport i tak pozostało do dziś. Tre-
nuje kilka razy w tygodniu, przy czym oprócz 
biegania, o kondycję fizyczną dba także 
ćwicząc na siłowni. – Zróżnicowane trenin-
gi pozwalają osiągać coraz lepsze wyniki, 
a to jest mój cel – mówi kozianin. – W moim 

przypadku biegi dostosowuję do trybu pracy 
zawodowej. Jeśli wcześnie zaczynam obo-
wiązki to trenuję po popołudniu, ale nie jest 
dla mnie żadnym problemem wstać o 5 nad 
ranem. To przecież wygospodarowanie cza-
su na przyjemność – dodaje.

Podejście pełne zaangażowania w przypadku 
pana Józefa całkowicie popłaca. Nie tak daw-

no sięgnął po wicemistrzostwo kraju w pół-
maratonie wśród nauczycieli, a w ubiegłym 
roku w kategorii open nie miał sobie równych. 
Swą obecność zaznacza także lokalnie, by 
wspomnieć sukcesy z tego lata, m.in. miejsca 
na podium w biegu ulicznym w Gliwicach, 
w wymagających zmaganiach na szczyt Hro-
baczej Łąki czy też w swojej kategorii wieko-
wej w crossie świętojańskim w Pogórzu.

Również Józefa Koźmińskiego często spo-
tkać można żwawo przemierzającego tere-
ny w gminie Kozy. – Niewątpliwie sprzy-
jają one bieganiu, zwłaszcza w masywie 
naszej Hrobaczej Łąki można się solidnie 
zmęczyć. Jeśli ktoś chce uprawiać taką ak-
tywność nie musi wcale nigdzie daleko wy-
jeżdżać. Mam dodatkowo to szczęście, że 
pomaga mi klub LKS Orzeł, w którego bar-
wach startuję – podsumowuje utytułowany 
biegacz-nauczyciel.

(Marcin	Nikiel)

Biegać każdy może

Anna Orczyk rw kwietniu tego roku 
po raz kolejny wystartowała w Półma-
ratonie dookoła Jeziora Żywieckiego

Józef Koźmiński w tym roku brał już udział m.in. w biegu 
na Hrobaczą Łąkę podczas Dni Kóz

W Mistrzostwach Polski nauczycieli w Ruda-
wie, Anna Orczyk sięgnęła po tytuł Mistrzyni 
Polski członków ZNP oraz w swojej kategorii 
wiekowej, Józef Koźmiński został wicemi-
strzem Polski nauczycieli w półmaratonie
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wydarzenia

Wakacje sprzyjają imprezom o charakterze rekonstrukcji hi-
storycznej. Jednym z największych tego typu wydarzeń jest 
Festiwal Utgard, który po raz piąty już odbywał się w Słowacji. 
Wzięła w nim udział Bielska Drużyna Najemna „Svantevit” przy-
gotowująca się do występów zimą i wiosną w sali Domu Kultury 
w Kozach. Efektowne pokazy walk, wykłady historyków, turnie-
je, pokazy ognia, średniowieczne osady – to wszystko zobaczyć 
można było podczas wydarzenia za południową granicą. Patrząc 
na zdjęcie trzeba przyznać, że „nasi” wojownicy robią wrażenie. 
Kiedy będzie można ich zobaczyć „w akcji” ponownie? Zachę-
camy do odwiedzenia profilu facebookowego BDN Svantevit. 

(dk)
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Niedziela, 9 czerwca, upłynęła w Pałacu Czeczów w iście 
azjatyckim stylu. W budynku zaaranżowano wystawę 
bonsai, podczas której można było również podziwiać 
piękną azalię, brzozę, klon, jałowce i jodły itp.
Zwiedzający mieli okazję porozmawiać z Arkadiuszem 
Bitnerem, autorem sztuki, o jego pasji i licznych trudno-
ściach w jej realizacji. 
Nie zabrakło poczęstunku złożonego z japońskich spe-
cjałów serwowanych z pałeczkami.
Pełni podziwu dla młodego twórcy, zapewne długo bę-
dziemy wspominać to wydarzenie.
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Rozkręcili się na całego. Po okresie małej aktywności, pełni 
entuzjazmu ruszyli w plener koziańscy pasjonaci fotografo-
wania. Grupa foto wideo entuzjaści spotykająca się w każ-
dy poniedziałek w Domu Kultury, realizuje swój kolejny 
projekt fotograficzny. Tym razem bielska starówka stała się 
inspiracją do poszukiwań twórczych.                                   (dk)
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KoziańsKi „straszliseK”
Po raz 28. w Rudzicy odbył się „Dzień Stracha Polnego”, ponownie 
z udziałem stracha z Kóz. – Była stara maskotka lisa, kilka niepotrzebnych 
elementów i powstał strach – uśmiecha się kozianin Bartosz Morawski, 
który po raz drugi wziął udział w cyklicznej imprezie organizowanej przez 
malarza Floriana Kohuta. „Straszlisek” wykonany przez naszego miesz-
kańca zajął 3. miejsce wśród 44. propozycji konkursowych i pojedzie nad 
morze, by mogli go podziwiać turyści odwiedzający filię galerii z Rudzicy 
w Ustce. – Cieszę się, bo do galerii w Ustce zabierane są te najciekawsze 
prace, więc to miłe wyróżnienie – podsumowuje autor Straszliska.     (red)
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Podsumowaniem trwającej blisko trzy miesiące akcji było wspólne, 
czerwcowe sprzątanie w parku dworskim. 
– Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w tym projek-
cie i zadbały o czystość w naszej gminie. Chcemy wspólnie z miesz-
kańcami dbać o otaczające nas środowisko i propagować idee pro-
ekologiczne. Śmieci zawsze powinny trafiać do kosza – mówi Jacek 
Kaliński, wójt gminy Kozy.

Do wspólnego sprzątania bez wahania przyłączali się kolejni 
mieszkańcy – ci młodsi i starsi, więksi i mniejsi. Sporo śmieci 
udało się zebrać m.in. w pobliżu stacji benzynowej w Kozach 
Gajach. 
– Świetnie, że w akcji brali udział najmłodsi. To dla nich nauka, 
by śmieci zawsze trafiały do kosza – mówi Jacek Kaliński, wójt 
gminy Kozy.

SprzątANiE	NA	cAłEgo

Akcja „TrashTag Challenge” zapoczątkowana została w Ko-
zach przez urzędników. 
ZADANIe? 
Posprzątanie wybranego obszaru, otagowanie zdjęcia w sieci 
i „nominacja” dla kolejnych osób do wspólnego sprzątania. 
– Przyznaję, że nie spodziewaliśmy się takiego odzewu – 
mówi Marcin Lasek, zastępca wójta gminy Kozy.

Teren wokół kamieniołomu porządkowali także przedstawiciele 
Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie. 
Mnóstwo odpadów – w tym przede wszystkim szklanych bute-
lek – lądowało w workach. – Liczba śmieci była zatrważająca – 
komentowali tuż po zakończeniu sprzątania.
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Dyrektor Domu Kultury w to-
warzystwie członków grupy 
perkusyjnej „Walimy w ko-
cioł” zadbał o czystość terenu 
wokół kapliczki św. Barbary 
zlokalizowanej przy ulicy Wa-
piennej. 
– Spore wyzwanie, ale razem 
z członkami grupy „Walimy 
w Kocioł” daliśmy radę – 
uśmiechał się dyrektor. 

W TrashTag Challenge udział wzięli muzycy 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kozach. Za cel 
obrali rzekę Kozówkę, chcąc zebrać śmieci od 
początku jej biegu, aż do przepustu drogowego 
przy skrzyżowaniu ulicami: Beskidzką i Panienki. 
efekt? 22 wypełnione odpadami worki o pojem-
ności 120 litrów! 

Zaopatrzeni w worki i rękawiczki do sprzątania zabrali się także przedstawiciele 
Orła Kozy. Bilans to 30 zebranych worków, wypełnionych m.in. butelkami, sło-
ikami, gruzem budowlanym, a nawet oponami. Przedstawiciele Orła posprzątali 
w ramach akcji teren tzw. sosenek przy ulicy Legiońskiej. 

Koziańscy druhowie z OSP zajęli się oczyszczaniem jeziora w ka-
mieniołomie. Strażacy wykorzystując swój sprzęt wyłowili ponad 
20 dużych opon. Dobrze, że znalazły już swoje miejsce na śmiet-
nisku. 

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Tatarzańskiego w Kozach 
zbierali śmieci z okolic drogi prowadzącej do kamieniołomu, przy 
starym trafo. – Przygnębia ich liczba w tym rejonie. Aż trudno uwie-
rzyć, że zbieraliśmy je tylko 40 minut – relacjonowali na swoim profi-
lu facebookowym tuż po wykonaniu zadania. 
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Na Letnich Mistrzostwach Polski Ju-
niorów w pływaniu przeprowadzonych 
na 50-metrowej pływalni w Oświęcimiu 
w dniach 5-7 lipca po raz pierwszy w historii 
Mistrzostw Polski w pływaniu zawodniczka 
klubu Victoria Kozy Maja Malarz zdobyła 
medale oraz miejsca w finałach  A.

100 m stylem dowolnym wicemistrzostwo 
Polski (srebrny medal) z wynikiem 0:59.35.
200 m stylem dowolnym brązowy medal 
z wynikiem  2:08.01.
200 m stylem zmiennym 5. miejsce z wyni-
kiem 2:26.86.
W wyścigach sztafetowych zawodniczki 
klubu startowały w finałach tych Mistrzostw 
zajmując czołowe miejsca:
w sztafecie 4 x 100 m stylem dowolnym 
zajęły 7. miejsce, płynęły w składzie: Maja 
Malarz, Kornelia Koczur, Nikola Koczur, 
Julia Sobuń.
W sztafecie 4 x 100 m stylem zmiennym 
zajęły 8. miejsce w składzie: Kornelia Ko-
czur, Martyna Chrobak, Maja Malarz, Julia 
Sobuń.
Pięcioosobowa drużyna z Victorii Kozy na 
100 sklasyfikowanych klubów uplasowała 
się na 25. miejscu.

(Kazimierz	pieczora)

Młodzi lekkoatleci w barwach LKS Orzeł 
Kozy osiągnęli w czerwcu znakomite rezul-
taty w zawodach znaczącej rangi.
W weekend 15-16 czerwca do Łodzi na XXI 
Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatle-
tycznych udały się koziańskie zawodniczki. 
Do najlepszej „16” w kraju awans wywalczy-
ła Nikola Ropska z czasem 8,73 sekundy. 
Zaledwie 0,03 sek. zabrakło jej, by w koń-
cowej klasyfikacji znaleźć się jeszcze wyżej. 
W skoku w dal wynik 4,45 metra osiągnęła 

Agata Kuc. Do miejsca w czołowej „12” 
w Polsce potrzebowała natomiast próby za-
ledwie o 2 centymetry dłuższej. Bardzo do-
brze wypadła także Martyna Legut. W biegu 
na 300 m dziewcząt z rocznika 2007 uzyska-
ła czas 48,33 sek., ocierając się o grono 
8 najlepszych biegaczek.
Na kolejne zawody lekkoatletyczne liczna 
grupa podopiecznych LKS Orzeł wyjechała 
do Rudy Śląskiej. Tam odbyły się mistrzo-
stwa Śląska dzieci do lat 12 i 14. Po medale 
sięgnęli zawodnicy z rocznika 2008 – złoty 
Julia Handzlik w skoku wzwyż, srebrny Mi-
chał Skrudlik w biegu na 300 m, brązowy 
Lena Heller w biegu na 60 m, a także Maja 
Bargieł w rzucie piłeczką palantową. 
Za wartościowe uznać należy również inne 

lokaty w ścisłej czołówce, które zdobyli: 
Agata Kuc (4. miejsce, skok w dal), Aga-
ta Kuc, Martyna Legut, Paulina Handzlik, 
Nikola Ropska (4. miejsce, bieg sztafetowy 
4x100 m), Michał Skrudlik (5. miejsce, rzut 
piłeczką palantową), Agata Kuc (6. miejsce, 
bieg 100 m), Filip Filarski (7. miejsce, skok 
wzwyż), Martyna Legut (7. miejsce, bieg na 
300 m) i Nikola Ropska (8. miejsce, bieg 
100 m).
Co ważne, znaczna część wyników koziań-
skich zawodników okraszona została ich 
życiowymi rekordami, co tylko potwierdza 
właściwą drogę podnoszenia umiejętności 
ekipy prowadzonej przez trener Beatę Ha-
rat.                                                                          (R)

Sukcesy w województwie i kraju

W trakcie wakacji warto skorzystać z oferty 
pływalni Centrum Sportowo-Widowisko-
wego w Kozach. Ta przedstawia się bardzo 
atrakcyjnie. Wstęp na 1 godzinę pływania 
dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia 
wynosi 1 zł, a dla osób dorosłych 2 zł. Z tej 
formy aktywności można skorzystać w go-
dzinach funkcjonowania obiektu (ponie-
działek-piątek od 8.00 do 22.00, w weeken-
dy w godz. 14.00-22.00).

(R)

Pływalnia za złotówkę
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Sukcesy zawodniczek Victorii

Dobiegły końca trwające na przestrzeni kil-
ku miesięcy zmagania Halowej Ligi Skrza-
tów w Kozach.

W roczniku 2009 najlepsza – z dorobkiem 
21 punktów – okazała się drużyna Pioniera 
Pisarzowice, wyprzedzając Rekord Bielsko-
-Biała i LKS Orzeł Kozy, które zdobyły po 
15 „oczek”. Miejsce 6. w stawce przypadło 
młodym piłkarzom UKS Kozy.
Rywalizację zawodników o rok młodszych 
wygrał Football4Pro, który z 24 pkt. zdy-

stansował UKS Kozy (22 pkt.) oraz Pionie-
ra Pisarzowice (21 pkt). Na 7. pozycji zma-
gania zakończyli piłkarze Orła.
Halowa Liga Skrzatów oficjalnie podsumo-
wana została końcem czerwca, każda z dru-
żyn miała wówczas możliwość rozegrania 
meczu na boisku zewnętrznym przy koziań-
skim Centrum Sportowo-Widowiskowym. 
Dla wszystkich dzieci przygotowane zostały 
na tę okoliczność atrakcje, m.in. dmuchań-
ce, rzutki czy słodki poczęstunek.               (M)

Liga zakończona
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rozrywka

4	–	w	 ramach	 tego	 etapu	 ulica-
mi	 naszej	 miejscowości	 prze-
mknie	 6	 sierpnia	 br.	 peleton	

tour	de	pologne.	to	pierwszy	w	historii	
przypadek,	kiedy	przez	Kozy	przejadą	
kolarze	 walczący	 o	 triumf	 w	 naszym	
narodowym	wyścigu.	pomagać	uczest-
nikom	 będą	 koziańscy	 strażacy	 i	 wo-
lontariusze	 zaproszeni	 do	 współpracy	
przez	gminę	Kozy	i	Lang	team,	o	czym	
więcej	 w	 kolejnym	 numerze	 Kozian-
skich	Wiadomości.	

Czas wakacyjny może być połączeniem przyjem-

nego z pożytecznym. Dobitnym tego potwierdzeniem jest nadmorski 

pobyt podopiecznych UKS Kozy. Wyjazd licznej grupie upływał bardzo 

miło, bo prócz sportowych szlifów – a te w głównej mierze wypełniały plan kolej-

nych dni – nie brakowało atrakcji. Kozianie zwiedzili m.in. imponujący stadion piłkarski w Gdańsku, 

obserwując również towarzyską rywalizację tamtejszej Lechii z utytułowanym greckim Olympiakosem 

Pireus. Poza tym, regularnie korzystają z kąpieli w Bałtyku, propagując jak na załączonej fotografii 

widoczne akcenty wprost z Kóz.

Małgosia, Lusia, Dżesika, Maryna, Janina, Mil-
cia, Dzierżawa, Ameryka, Bagrówka, Folwark, Zagroda, Krzemionka, 
Gaje, Działy, Pasieki, Mała Kępa, Wisieniówka, Groniczka, Kamienna 
Łąka, Kozyliada, właśnie takie imiona otrzymały kózki ufundowane 
przez mieszkańców i wolontariuszy z gminy Kozy w następstwie 
projektu „Kozy dla rodzin w Kenii”. Wsparcie z gminy Kozy, która 
przystała tym samym na apel Fundacji Help Furaha, polega na ofia-
rowaniu20 kenijskim rodzinom po jednej kozie. Obdarowana rodzi-
na po narodzinach pierwszej kózki przekaże ją następnej rodzinie, 
a w przypadku narodzin samca zwierzę ofiaruje farmie prowadzonej 
przez Fundację.

Poprawna odpowiedź w naszej krzyżówce w czerwcu to: 
Bagrówka
Nagrodę otrzymuje pani Beata Mleczko.
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publicystyka

Podczas spędzania urlopu na zagranicznych 
wojażach, oprócz pozytywnych sytuacji, 
jesteśmy narażeni na ryzyko spotkania się 
z mniej szczęśliwymi zdarzeniami. Takim 
może być, między innymi, przestępstwo 
popełnione na naszą szkodę. Logika i rozsą-
dek podpowiadają, że bezzwłocznie należy 
je zgłosić miejscowym władzom. Wydawa-
łoby się, że jest to oczywiste, ponieważ to 
miejsce popełnienia czynu zabronionego 
jest kluczowe dla dalszego prowadzenia 
czynności, jednak często na drodze do fi-
zycznego powiadomienia miejscowej poli-
cji stają prozaiczne przeszkody, jak bariera 
językowa, niewiedza lub pośpiech. Zdarza 
się, że pokrzywdzony odkłada sprawę na 
później z zamiarem zgłoszenia jej po po-
wrocie do swojego kraju. Takie działanie 
nie ma już większego sensu, ponieważ 
możliwości szybkiego, transgranicznego 
przekazania postępowania przez zaangażo-
wane służby są znikome (w przypadkach 
pospolitych przestępstw), do tego bardzo 
ważnym czynnikiem w procesie ewentu-
alnego wykrycia sprawcy, wreszcie zabez-
pieczenia dowodów, jest czas. Nasz kodeks 
karny w Rozdziale XIII (art.109-114) okre-
śla co prawda rodzaje odpowiedzialności za 
przestępstwa popełnione za granicą, jednak 
przede wszystkim należy pamiętać o treści 
art. 5 kodeksu karnego:  „Ustawę karną pol-

ską stosuje się do sprawcy, który popełnił 
czyn zabroniony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, jak również na polskim 
statku wodnym lub powietrznym, chyba że 
umowa międzynarodowa, której Rzeczpo-
spolita Polska jest stroną, stanowi inaczej”.

Znajdując się poza granicami Polski, bez-
zwłocznie zgłaszamy przestępstwo miej-
scowym władzom, a w przypadku jakich-
kolwiek trudności kontaktujemy się z naszą 
najbliższą placówką dyplomatyczną albo 
konsularną w danym kraju, która udzie-
li nam w tym zakresie dalszej, niezbędnej 
pomocy. W przypadku utraty dokumen-
tów lub kart płatniczych, natychmiast tele-
fonicznie zastrzegamy je w naszym banku. 
Należy dopilnować, aby otrzymać pisemne 
potwierdzenie złożenia zawiadomienia – 
ten dokument może być później niezbędny. 
W tym miejscu warto przywołać pewną cie-
kawostkę dotyczącą sposobu przyjmowania 
zawiadomień o przestępstwie w niektórych 
krajach. Polscy policjanci sporządzą kilku-
stronicowy protokół, wydadzą pouczenia, 
powiadomią właściwe przedstawicielstwo 
konsularne, zarejestrują w systemach infor-
matycznych (w tym SIS dla strefy Schen-
gen) utracone dokumenty i rzeczy, przeka-
żą pokrzywdzonemu pisemny egzemplarz 
informacji (zaświadczenie). Jak to wyglą-

da za granicą Polski? Często zdarza się, że 
miejscowy policjant, na dwustronnym pro-
tokole spisuje ogólne zgłoszenie, kseruje je, 
podpisuje i wydaje nam jedną kopię – i na 
tym kończą się formalne czynności. 

Podczas podróży należy szczególnie uwa-
żać na przemieszczanie się w dużych sku-
piskach ludzi, gdzie łatwiej o utratę portfe-
la lub telefonu. Pamiętajmy, że nie każdy 
zwiedzany kraj lub konkretny region jest 
bezpieczny dla turystów – warto zapoznać 
się z rekomendacjami znajdującymi się na 
rządowych stronach internetowych gov.pl 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (infor-
macje dla podróżnych). Nie jest przecież 
tajemnicą, że dobrze poinformowany tury-
sta może liczyć na znacznie bezpieczniejszy 
wypoczynek niż beztroski wędrowiec.   

(Sebastian	Harężlak)

Policja
Bezpiecznego wypoczynku!

Przestępstwo poza granicami Polski

Felieton                                 
Gapie

Na pewno spotkaliśmy się kiedyś z tłumem 
obserwatorów biernie śledzących roz-
grywającą się tuż obok tragedię wraz z jej 
skutkami. Znakiem naszych czasów jest też 
dokumentowanie podobnych wydarzeń 
telefonem komórkowym, a niemal stan-
dardem bezmyślne nagrywanie szczegó-
łów wypadków drogowych, pożarów, akcji 
ratowania życia itp. W sierpniu zeszłego 
roku, na plaży w Darłówku, ratownicy 
i policjanci bezskutecznie prosili zebrany 
tłum, aby rozszedł się podczas wyciągania 
z morza ciała chłopca, który utonął kilka 
dni wcześniej. Towarzyszące temu zbie-
gowisku zachowanie i komentarze urąga-
ły elementarnym zasadom przyzwoitości. 
Niestety, jest to jedna z powszechnych, 
negatywnych form działania określona 
w zasadach psychologii tłumu, który za-

inspirowany postępowaniem kilku osób 
popada w zbiorowy obłęd. Bardzo trud-
no dyplomatycznie i w wyważony sposób 
wypowiedzieć się o takim postępowaniu, 
szczególnie, jeśli ktoś został wychowany 
w szacunku dla ludzkiej godności oraz 
zrozumienia czyjegoś cierpienia. O ile 
obecność postronnych osób podczas zda-
rzenia jest całkowicie uzasadniona chęcią 
udzielenia konkretnej pomocy lub poda-
nia istotnych informacji przez ewentu-
alnego świadka, o tyle bezproduktywne 
gapienie się na czyjąś krzywdę absolutnie 
nie znajduje żadnego etycznego uzasad-
nienia. Część ludzi potrafi szybko określić 
sytuację, po czym odpowiedzieć sobie na 
pytanie: „Czy mogę tutaj jakoś pomóc?”, 
a jeśli stwierdzi, że w danej chwili nie za-
chodzi taka potrzeba, taktownie odstępu-

je. Niestety, część w ogóle nie rozpatruje 
okoliczności pod kątem swojej przydat-
ności. Traktuje napotkane zdarzenia, jako 
okazję do nakarmienia się drastycznymi 
obrazami, po czym przekazania swoich 
spostrzeżeń dalej. Ostatnią rzeczą, jakiej 
potrzebuje pokrzywdzony, jest ciekawskie 
spojrzenie obcych. Wśród wielu moral-
nych zasad, dzięki którym funkcjonujemy 
w społeczeństwie, nie można zapominać 
o zakazie przyglądania się cudzemu nie-
szczęściu. Jest to zarówno obrzydliwe jak 
i okrutne. Jeśli ktoś z nas, kiedykolwiek 
znajdzie się w pobliżu czyjegoś nieszczę-
ścia, niech postawi się choć przez chwilę 
w sytuacji cierpiącego, który przecież nie 
jest aktorem, z własnej woli szukającym 
swoim występem zainteresowania widzów.               

(Sebastian	Harężlak)
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bezpieczeństwo

Upał to stan pogody, gdy temperatura 
powietrza przy powierzchni ziemi prze-
kracza 30°C. Wraz ze wzrostem tempe-
ratur zwiększa się ryzyko odwodnienia 
oraz przegrzania organizmu. 
Upał może doprowadzić do wystąpienia 
udaru słonecznego lub cieplnego, który 
zagraża zdrowiu, a nawet życiu. 
Należy pamiętać, że upał jest szczególnie 
niebezpieczny dla małych dzieci, osób 
starszych i chorych. To samo dotyczy 
zwierząt, gdyż wysokie temperatury rów-
nież u nich mogą prowadzić do przegrza-
nia organizmu. Stosowanie przedstawio-
nych obok zasad pozwoli uniknąć udaru 
cieplnego lub przegrzania organizmu.

Lato jest czasem, kiedy naj-
chętniej spędzamy wolny 
czas nad wodą. Ten przy-
jemny chłód sprawia, że 
tereny nad rzekami, jezio-
rami i morzem zapełniają 
się ludźmi. Niestety wiele 
osób zapomina  o podsta-
wowych zasadach bezpie-
czeństwa, które pomogą 
nam cało i zdrowo wrócić  
z wakacji. 
Oto kilka porad dotyczą-
cych bezpiecznego wypo-
czynku.

Bądź bezpieczny!

 Telefon alarmowy  112 Policja 997
Straż Pożarna 998

Pogotowie 999

Jak przetrwać upały

Bądź bezpieczny nad wodą
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historia

Ukazała się publikacja pt. „Zarys historii 
Izby Porodowej w Kozach (1953-1980)” 
autorstwa Gabrieli Fołty i Tadeusza Han-
kusa w nakładzie 60 sztuk. Jej wydawcą jest 
klub „Urodzeni w Pałacu” w Kozach.
Jedną trzecią nakładu wydruku sfinansował 
koziański Dom Kultury, a resztę współau-
torzy.  Prezentacja wydawnictwa odbyła się 
29 maja br. w Pałacu Czeczów, uczestniczy-
li w niej m.in. Grzegorz Madej – kustosz 
Muzeum Historycznego w Bielsku-Bia-
łej, Marcin Lasek – zastępca wójta gminy 
Kozy, Anna Wlazło – prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, członko-
wie klubu.

(red)

Historia izby porodowej w Kozach

Początki istnienia wsi Kozy sięgają przełomu 
wieków XIV i XV, okresu panowania książąt 
z rodu Piastów oświęcimskich wywodzą-
cych się z linii cieszyńskiej. Świadczą o tym 
pojedyncze daty, średniowieczne kwoty 
podatków, pojawiające się sporadycznie 
imiona osób, mniej lub bardziej związanych 
z historią wsi. Kozy leżały w granicach księ-
stwa oświęcimskiego, które ze względu na 
koligacje rodzinne funkcjonowało samo-
dzielnie, bądź we współistnieniu z grodem 
cieszyńskim.
Od 1375 roku ziemią oświęcimską władał 
książę Jan III, nie w pełni samodzielnie, 
ponieważ był zobowiązany do przyjęcia ku-
rateli swego kuzyna, księcia cieszyńskiego 
Przemysława I Noszaka, wybitnego środko-
woeuropejskiego władcy i dyplomaty, który 
po śmierci Jana III w 1405 roku na krótko 
objął w posiadanie księstwo oświęcim-
skie. Były to czasy, kiedy ziemia cieszyńska 
i oświęcimska znajdowały się we władaniu 
Królestwa Czech.
W pierwszych dziesięcioleciach swego 
istnienia wieś nosiła nazwę Dwiekozy, po 
łacinie Duabuscapris. Sto lat wcześniej 
niezamieszkałe tereny zagospodarowali 
sprowadzeni tu osadnicy, którzy do mo-
mentu rozwinięcia osady, zwolnieni byli 
z uciążliwych powinności podatkowych 
i poddaństwa. Był to okres tzw. wolnizny, 
którego długość była z góry ustalona. Po 
jego zakończeniu chłopi nowo założonej 
wsi zostali wciągnięci w system powinno-
ści feudalnych. Nie znamy szczegółów tego 
procesu, jednakże wiadomo, że w wieku 
XIV wieś Dwiekozy była wsią rycerską, czyli 

własnością jednego człowieka. Pierwszym 
znanym właścicielem Kóz był Żegota, który 
nosił przydomek Dwiekojski, co sugeruje, 
że mieszkał w Kozach. Jego imię pojawiło 
się w źródłach historycznych w 1379 roku. 
Nic więcej o nim nie wiemy. Możemy jedy-
nie przypuszczać, że mógł być rycerzem słu-
żącym władcy ziemi oświęcimskiej, księciu 
Janowi III. W ostatnim roku życia księcia 
Jana, kolejny rycerz, dziedzic wsi Dwiekozy, 
Przeszkon (nazywany również Przeszkiem 
bądź Przemkiem), zapisuje tworzącemu się 
klasztorowi dominikańskiemu w Oświęci-
miu, jedną grzywnę czynszu rocznie ze swo-
jej wsi. Jedna grzywna sta-
nowiła ówcześnie wartość 
48 groszy praskich, które 
to monety bito wyłącznie 
ze srebra. 
Zapis Przeszkona dla oświę-
cimskiego klasztoru po-
twierdził w dokumentach 
książę Jan III, który sam dla 
mnichów przeznaczył trzy 
grzywny z miasta Oświęci-
mia. Zapewne rycerz Prze-
szkon był blisko związany 
z oświęcimskim dworem, 
skoro wsparł księcia wyso-
ką kwotą w jego szlachetnej 
inicjatywie.
Do dziś przetrwało przeko-
nanie o istnieniu w Kozach 
zamku, o czym świadczyć 
miały resztki ruin, istnieją-
ce jeszcze przed II wojną 
światową, a pamiątką tego 

miejsca – nazwanie jednej z ulic „Zamko-
wą”. 

Zdaniem historyków, w Kozach zamku nie 
było. To, co pokolenia kozian zamkiem 
nazywały, było jedynie średniowiecznym 
obiektem mieszkalnym, w którym swoje 
siedziby mogły mieć kolejne rody rycerskie, 
będące właścicielami wsi w średniowie-
czu. Zamkami ewidentnie były budowle 
w Oświęcimiu, Cieszynie, Bielsku czy na 
Wołku w Kobiernicach. Jedno jest pewne, 
sześćset lat temu w Kozach żyli rycerze.

(Bartłomiej	Jurzak)

DUABUSCAPRIS (Dwiekozy)

Rycerze ze wsi Dwiekozy

Ruiny średniowiecznych zabudowań w Górnej Wsi  
(rysunek Adolfa Zubera)
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kultura

19 lipca - 31 sierpnia br.
Data Godzina Wydarzenie Miejsce Dodatkowe informacje

10.08 14.30-22.00 KozyNostra	rock	Fest park	przy	pałacu	czeczów
Spora	dawka	muzyki	dla	fanów	rocka.	
Wstęp	wolny.	organizatorzy	proszą	o	za-
branie	kocy

11.08 10.00-13.00 rajd	Starych	Samochodów park	przy	pałacu	czeczów
pokaz	samochodów	zabytkowych	uczestni-
czących	w	rajdzie.	Konkurs	na	najładniej-
szy	pojazd

31.08 10.00-16.00 rodzina	z	pasją park	przy	pałacu	czeczów piknik	rodzinny	promujący	aktywności	
i	pasje	mieszkańców	Kóz

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.

Przed nami kolejny etap realizacji projektu 
„Magiel kultury”, dofinansowanego ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 
2019.
Na podstawie wyników badań po akcjach 
„Pierzemy brudy”, „Magiel kulturalny” i „Ady 
godej!” oraz po spotkaniu animatora NCK 
Tomasza Ignalskiego z potencjalnymi liderami 
działań kulturalnych z Kóz, został opracowany 
dokument diagnozy społecznej, opublikowany 
na stronie internetowej Domu Kultury w Ko-

zach. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się 
z diagnozą, która ukazuje między innymi, jakie 
trudności przeszkadzają kozianom w uczest-
nictwie w wydarzeniach kulturalnych.
Do 19 lipca można było składać własne pro-
pozycje wydarzenia kulturalnego. Inicjatywy, 
które zostaną wybrane do realizacji, będą sfi-
nansowane i odbędą się między 19 sierpnia 
a 30 października.                                                (SPO/red)

Promocja Młodych Ta-
lentów to jedna z najstar-
szych inicjatyw Domu 
Kultury w Kozach. W tym 
roku zgłoszonych zosta-
ło kilkanaście prezentacji 
twórczych, a ich oceny 
podjęło się jury – Kata-
rzyna Dendys-Kosecka, 
Marian Cholerek oraz Ta-
deusz Janiak.
Po zapoznaniu się z przy-
gotowanymi prezentacja-
mi wyróżniono trzy młode 
artystki – Julię Mreńcę 
– warsztaty wokalno-ak-
torskie z Katarzyną Dendys-Kosecką przy-
gotowujące do udziału w ogólnopolskim 
festiwalu wokalnym (Dom Kultury w Ko-
zach współfinansuje udział Juli Mreńcy 
w tym wydarzeniu), Zofię Korzeń – wspól-
ny koncert z zawodowym śpiewakiem 

operowym i Nadię Koczur – zestaw pod-
ręczników do nauki rysunku i malarstwa 
ufundowany przez Mariana Cholerka. 
Życzymy powodzenia młodym artystom 
w realizacji działań twórczych.

(dk)	

Młode talenty błysnęły
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Przejmij stery magla! 

Wsobotę, 31 sierpnia, w parku dworskim przy 
Pałacu Czeczów odbędzie się piknik „Rodzina 
z pasją”, połączony z dorocznym festiwalem 
duszonek. Celem wydarzenia jest integracja 
rodzin z naszej miejscowości, prezentacja pasji 
i hobby różnych grup oraz osób prywatnych 
oraz zachęcenie do udziału w ich realizacji. Każ-
dy może przygotować własne stoisko. Osoby 
zainteresowane przedstawieniem własnych 

inicjatyw mogą zgłaszać je do 20 lipca na adres 
e-mail: rodzinazpasja@spoko.pl, pod którym 
uzyskać można także więcej szczegółów.
Organizatorami są: lokalna grupa Tato.net 
Podbeskidzie – tata na wyższym poziomie oraz 
Stowarzyszenie Kozianki przy wsparciu Domu 
Kultury w Kozach. Patronat nad wydarzeniem 
objęła gmina Kozy.    

(red)

Rodzina z pasją



Nr 7 - lipiec 2019 18

kultura

Działalność UTW
104 osoby złożyły w minionym roku akade-
mickim deklarację słuchacza, wśród których 
72% stanowiły kobiety, a największa grupa to 
osoby urodzone w latach 1940-1959 – 88%.
Jedną z form działalności UTW są wykła-
dy. Mijający rok to 12 zróżnicowanych 
tematycznie prelekcji oraz cykl wykładów 
prowadzonych przez prof. Janinę Falkow-
ską – „Akademia Filmowa” oraz Mirosława 
Frączka – „Spotkania z historią i kulturą” 
(razem 15 wykładów). 
Uczestnicy brali też udział w zajęciach 
z podstaw obsługi komputera (prowadzący 
Dariusz Frączkiewicz), języka angielskiego 
dla początkujących (Aleksandra Raczek), 
gimnastyki korekcyjnej na pływalni(Elżbie-
ta Panek) i gimnastyki korekcyjnej w sali 
oraz tańca (Anna Kaim).
Dużą popularnością cieszyły się organi-
zowane wycieczki – było ich 11, a udział 
wzięło w nich 243. słuchaczy. Wycieczki 
pomogły w integracji słuchaczy, umożliwiły 
nawiązanie nowych znajomości.

– Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają 
naszą działalność – władzom gminy Kozy, 
dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Ko-
zach, dyrekcji Centrum Sportowo-Widowi-
skowego w Kozach, dyrekcji i pracownikom 
Domu Kultury. To ważne, że seniorzy mają 
swoją przestrzeń do aktywności – podsu-
mowują przedstawiciele UTW w Kozach.

(UtW/r)

Komunikaty UTW

Termin zgłaszania wspomnień w konkursie 
„Gry i zabawy mojego dzieciństwa – opo-
wieści koziańskich seniorów” został prze-
dłużony do końca listopada br.
Już dziś zapraszamy słuchaczy i zaintereso-
wane osoby na rozpoczęcie nowego roku – 
1 października br., godzina 12.00 w Domu 
Kultury. 
W tym samym dniu – w przypadku sprzy-
jającej pogody – zorganizowane zostanie 
II Spotkanie Integracyjne, tym razem przy 
ognisku.

W czerwcu Dom Kultury zaprosił kozian na 
dwa recitale. 
14 czerwca, wystąpiła Katarzyna Dendys-
-Kosecka wraz z zespołem kameralnym 
w recitalu pt. „Piaf”, którego narracja na-
wiązywała do twórczości i życia Edith Piaf. 
Koncert został doceniony przez widownię, 
polecany jest też przez Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki Francuskiej w Krakowie. 
Niespełna tydzień później w Pałacu Cze-

czów wystąpił w recitalu fortepianowym 
Jakub Kosecki – syn Katarzyny. Niezwykła 
ekspresja wykonania utworów wprawiła 
publiczność w zachwyt. Koncert składał 
się z dwóch części. W pierwszej znalazły się 
utwory Beethovena, Paderewskiego, Liszta 
i Prokofieva. Druga część w całości poświę-
cona była utworom Chopina. 
Oba recitale zakończyły się owacjami na 
stojąco.                                                   (SPO/red)

Koziański Uniwersytet Trzeciego Wieku uro-
czyście zakończył w czerwcu pierwszy pełny 
rok akademicki – 2018/2019.
W oficjalnej części uwagę na znaczenie uni-
wersytetu dla seniorów z Kóz i potrzebę jego 
kontynuacji zwracał wójt Jacek Kaliński, zaś 
przewodniczący Rady Gminy Miłosz Zelek 
podkreślił w szczególności rolę aktywności 
ruchowej i turystycznej słuchaczy. Miłym ak-
centem było wręczenie Mirosławowi Frącz-
kowi (koordynatorowi UTW) wyróżnienia 
przyznanego przez Koło Polskiego Towarzy-
stwa Tatrzańskiego w Kozach „za szczególny 
wkład w promowanie turystyki aktywnej oraz 
wartości związanych z krajoznawstwem wśród 
mieszkańców gminy Kozy”.
Opiekun UTW w Kozach podsumował krótko 
mijający rok – były podstawowe dane staty-

styczne, przybliżenie podjętych działań i krótki 
filmik złożony ze zdjęć wykonanych podczas 
wycieczek słuchaczy UTW.
Ostatnim wykładem była prelekcja przygoto-
wana przez dr. Zbigniewa Martena „Psycho-
logia biegu życia”. Wykładowca zwracał uwagę 
na główne obszary biegu życia, do których zali-
czył rodzinę, szkołę, małżeństwo, pracę oraz re-
ligię. Omawiał ich znaczenie w życiu człowieka 
w różnych okresach – od okresu poczęcia po 
dojrzałość i starość. 
W podsumowaniu roku akademickiego wzięli 
udział zaproszeni goście – wójt Jacek Kaliński, 
przewodniczący Rady Gminy Miłosz Zelek, 
sekretarz Monika Olma, prezes Koła Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego w Kozach dr Zbi-
gniew Marten oraz Mirosław Frączek koordy-
nator UTW.                                                          (UtW/r)

Uniwersytet zakończył rok

Są lubiani nie tylko w Kozach. Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta otrzymała zaproszenie 
od zespołu z niemieckiego Komptendorf 
(znajomość od ponad 10 lat) i w czerwcu 
wyjechała wraz z mażoretkami Nemezis 
na festiwal do Niemiec. Impreza pozwalała 
na spontaniczność prezentacji, co zaowo-
cowało przyjaźnią z goszczącą również na 

tym wydarzeniu orkiestrą z Mszany Dolnej. 
Oba zespoły z powodzeniem koncertowały 
wspólnie, a ich występy wzbogacały układa-
mi choreograficznymi mażoretki Nemezis. 
Okazuje się, że młodość, muzyka i pogodne 
usposobienie sprzyja nawiązywaniu kontak-
tów.                                                                      (dk)

Młodzi muzycy 
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W parku dworskim przy Pałacu Czeczów odbył 
się III Majowy ART-PIKNIK organizowany 
przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
„ART.” i Dom Kultury w Kozach.  
Zorganizowano warsztaty plastyczne (malo-
wanie na kamieniach i drewnie), rękodzieła, 
linorytu, malowanie twarzy. Uwagę przyciągał 
symulator lotów, a chętni mogli własnoręcz-
nie skleić model samolotu. Atrakcją było też 
wiosłowanie „na sucho” na ergometrze, czy 
możliwość wykazania się zręcznością i spraw-
nością fizyczną podczas konkurencji i zabaw 
sportowych.
Podczas imprezy zaprezentowały się zespoły 
muzyczne i taneczne. Czas umilała orkiestra 
Con Fuoco Band pod batutą Urszuli Szkucik-
-Jagiełki, kilkukrotnie występował zespół mażo-
retek „Gracja” ze Starej Wsi prowadzony przez 
Teresę Nycz oraz zespoły Małgorzaty Borth-
-Mirochy: „Szase”, „Szejk” i „Promenada”, 

„Hip bam”. Spore zainteresowanie wzbudziły 
też pokazy flamenco w wykonaniu Małgorzaty 
Borth-Mirochy i Małgorzaty Błahut. Imprezę 
poprowadził Sławomir Blachut, nauczyciel za-
jęć muzycznych w POPP „ART.” 
Dużo radości i uśmiechu wzbudziły krótkie 
warsztaty taneczne z mażoretkami i karaoke 
dla dzieci. Największą frajdę sprawiło dzieciom 
zbieranie pieczątek przy okazji wszystkich ak-
tywności proponowanych na pikniku – każdy 
chciał zdobyć dyplom Mistrza Aktywności. 
Wydarzenie zorganizowano w ramach cało-
rocznego programu edukacyjnego realizowa-
nego w POPP „ART.” – „Realizujemy swoje 
pasje i uczymy się kreatywności”. W tym roku 
hasłem przewodnim programu było „Wolność 
kocham i rozumiem…”. 
Imprezie towarzyszyła wystawa plastyczna – 
pokłosie Powiatowego Konkursu „Jaki Znak 
Twój? – Orzeł Biały”. Piknik spełnia ponadto 

rolę integrującą środowisko 
placówki i środowisko lokalne 
Kóz (wieloletnia bardzo dobra 
współpraca z Domem Kultury 
w Kozach), a także promocję 
zajęć pozalekcyjnych, jako 
niezwykle wartościową formę 
edukacji. Wspaniałej atmos-
ferze dopisała słoneczna aura, 
znakomite humory i poczucie 
twórczej integracji wszystkich 
obecnych.
W imprezie wzięli udział za-

proszeni goście ze Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej – wicestarosta Grzegorz Szetyń-
ski, członkinie zarządu– Dorota Nikiel i Barbara 
Adamska oraz radna Janina Janica-Piechota. 
      (AP)

	

Kolorowa zabawa

Tegoroczne półkolonie w bibliotece przebie-
gły pod hasłem „Bajkowe wariacje w biblio-
teczne wakacje”. Zaczęły się od pomysłów na 
przygotowanie teatrzyku z wymyśloną fabułą 
i postaciami. Prace nad tworzeniem kukiełek 
pobudziły wyobraźnię. W pracowni plastycz-
nej nadano im ostateczny kształt i formę. Zaan-
gażowanie, pomysłowość i kreatywność dzieci 
przerosły oczekiwania. Prosiaczek, Koziołek 
Matołek, Reksio, Myszka Miki to tylko niektó-
rzy z bajkowych bohaterów wyczarowanych 
przez naszych półkolonistów. Ten entuzjazm 
wykorzystano do pracy nad układaniem bajki. 
Burza mózgów, dyskusja, coraz to nowe wątki, 
historie i tak powstała teatralna bajka „Tajemni-
cza ucieczka bajkowych bohaterów”. Przydział 
ról i pierwsze próby przeniesienia jej na scenę 
zmierzały do premierowego przedstawienia, 
które utrwaliliśmy na filmie. Wspólne obejrze-
nie go na tablicy interaktywnej zaowocowało 
wypiekami na twarzach i salwami śmiechu. 
Ale to nie wszystkie atrakcje, które czekały na 

uczestników. Kolejną, było poznanie historii 
koziańskich średniowiecznych rycerzy, którzy 
przed wiekami władali wsią. Dzieci zobaczy-
ły herby, które rycerze mieli namalowane na 
swych tarczach. Atrakcją było obejrzenie i do-
tknięcie różnych rodzajów białej broni, szabel 
i szpad znajdujących się w Izbie Historycznej. 
Wyzwaniem okazało się odszukanie wsi Kozy 
na szesnastowiecznej mapie Księstwa Oświę-
cimskiego. W pracowni plastycznej przy po-
mocy kartoników, farb, 
pasteli, uczestnicy pół-
kolonii tworzyli zamki, 
siedziby dawnych ryce-
rzy.
Jako że pogoda była 
wyśmienita, nie zabra-
kło zabaw ruchowych 
w parku. Harcom sprzy-
jała lina do przeciągania, 
piłka i kolorowa chusta. 
Dobrą zabawą okazało 

się też rozwiązywanie kalamburów na tablicy 
interaktywnej. Nasi gracze z entuzjazmem po-
deszli do rysowania i odgadywania haseł. Tak 
spędzony czas był czystą przyjemnością, jednak 
to, co dobre, szybko się kończy. Biblioteczne 
wakacje zakończyliśmy słodkim poczęstun-
kiem z lodami w roli głównej. Nasi sympatyczni 
goście otrzymali pamiątkowe dyplomy, a nam 
zostały uśmiechy, zdjęcia i dobre wspomnienia. 
Do zobaczenia w przyszłym roku!                  (gbp)

Bajkowe wakacje w bibliotece

Technika malarska dot painting, polegająca na 
tworzeniu kompozycji malarskiej za pomocą 
barwnych kropek, cieszy się u nas małą popu-
larnością, a szkoda, bo młodzi twórcy biblio-
tecznych warsztatów plastycznych są nią ocza-
rowani!  Mali plastycy najpierw pokryli czarną 
farbą kamień otoczak, by po kilku chwilach 
jego suchą powierzchnię pokropkować wielo-
barwnymi, abstrakcyjnymi wzorami. Świetna 
zabawa w połączeniu z nauką dokładności 
i cierpliwości jest naszą propozycją na kreatyw-
ne zabawy nie tylko dla dzieciaków.               (gbp)

Kamień na szczęście

fo
to

: a
rc

h.
 G

BP

fo
to

: a
rc

h.
 

fo
to

: a
rc

h.
  G

BP



• 4 czerwca 2019 r. została podpisana umowa 
dla Zadania nr 7 „Działania informacyjne 
i promocyjne dla Projektu pn. „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”. 
Wykonawcą tego zadania jest Polska Press 
Sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 So-
snowiec. 

• 12 czerwca 2019 r. w Pałacu Czeczów w Ko-
zach przeprowadzono konferencję rozpo-
czynającą projekt pn.: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Kozy etap X”. Uczest-
nikom konferencji zostały przedstawione 
informacje o projekcie, które dotyczyły: za-
kresu realizacji, terminów realizacji,  kosztów 
realizacji, dofinasowania, spraw technicz-
nych realizacji oraz efektu ekologicznego, 
jaki spowoduje realizacja projektu. 

• 25 czerwca 2019 r. rozpoczęły się prace bu-
dowlane związane z budową kanalizacji sani-
tarnej dla Zadania 3 „Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż 
potoku Pisarzówka, obejmującej rejon Krze-
mionki”. Firma Ekinstal – wykonawca tego 
zadania – rozpoczęła budowę kanalizacji 
sanitarnej od kanału „Mo” w ulicy Mostowej.

• 4 lipca 2019 r. w Domu Kultury odbyło się 
spotkanie informacyjne z mieszkańcami 
oraz właścicielami posesji zlokalizowanych 
w rejonie Zadania 2 „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od 
granicy gminy do torów PKP) w rejonie uli-
cy Dolnej” oraz Zadania 3 „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, 
wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej 
rejon: Krzemionki”. Spotkanie związane było 
z realizowanym przez gminę Kozy przedsię-
wzięciem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Kozy etap X”, uczestniczyli w nim 
przedstawiciele gminy, przedstawiciele wyko-
nawcy robót tj. Ekoinstal Sp. z o.o. oraz inży-
nier kontraktu. Zebrani mieszkańcy zapoznali 
się z harmonogramem realizacji inwestycji 
oraz zakresem robót. Do wglądu przedsta-
wione zostały szczegółowe mapy. Omówiono 
także kwestie indywidualnych przyłączy do 
budynków.

Cały obszar projektu został podzielony na czte-
ry zadania budowlane tj.:

Zadanie nr 2  
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Kozy, w rejonie Kolektora Czerwonka 
– od granicy gminy do torów PKP oraz w rejo-
nie ulicy Dolnej”

Zadanie to dotyczy budowy kanalizacji sanitar-
nej w systemie grawitacyjnym, do której pod-
łączone zostaną budynki zlokalizowane przy 
ulicach: Dolnej, Rzecznej, Wieżowej, Polnej, 
Sójki, Czereśniowej, Laskowej, Jemioły, Czy-
stej, Świerkowej, Orzechowej, Modrzewiowej, 
Klonowej, Dębowej oraz wzdłuż ul. Kęckiej 
i wzdłuż potoku Czerwonka. Planowany ter-
min realizacji 19.05.2021 r.

Zadanie nr 3
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obej-
mującej rejon Krzemionki”.
Zadanie to dotyczy budowy kanalizacji sanitar-
nej w systemie grawitacyjno-tłocznym, obej-
mującej teren pomiędzy linią PKP, a drogą kra-
jową 52 w rejonie ulic: Mostowej, Chmielowej, 
Krzemowej, Sadowej, św. Walentego, Agresto-
wej, wzdłuż ul. Bielskiej, Bratków, Malowanej. 
Planowany termin realizacji 31.05.2021 r.

Zadanie nr 4
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obej-
mującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice”.
Zadanie to dotyczy budowy kanalizacji sanitar-
nej w systemie grawitacyjno-tłocznym, obej-
mującej teren od drogi krajowej nr 52 do lasu, 
przy południowej granicy gminy w rejonie ulic: 
Spacerowej, Wypoczynkowej, Południowej, 
Agawy, Pięknej, wzdłuż ul. Bielskiej, Złotej, 
Stromej, Brzeziny, Ptasiej, Rolnej, Marzeń. Pla-
nowany termin realizacji 25.02.2022 r. 

Zadanie nr 5
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obej-
mującej rejon Stary Dwór”.
Zadanie to dotyczy budowy kanalizacji sani-
tarnej w systemie grawitacyjnym, obejmującej 
teren od drogi krajowej nr 52 do rejonu ul. Wa-
piennej w rejonie ulic: Bielskiej, Złotej, Srebr-
nej, Złocieni, Białej, Wapiennej. Planowany 
termin realizacji 15.02.2022 r.

Informacji na temat projektu oraz szczegółów 
dotyczących realizacji poszczególnych zadań 
udzielają pracownicy biura Jednostki Realizu-
jącej Projekt (JRP) w Urzędzie Gminy Kozy, 
II piętro, pokój 23. Zapraszamy też do odwie-
dzenia strony internetowej  www.kozy.pl/jrp

(ug)

KALeNDARIUM (INFORMACJe Z) ReALIZACJI KANALIZACJI SANITARNeJ eTAP X
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