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Orkiestrowa objazdówka

foto: MS

Tradycją Młodzieżowej Orkiestry Dętej jest tzw. objazdówka, czyli
majowe, plenerowe koncerty w naszej miejscowości. Pod batutą dyrygenta Stanisława Wróbla, od kilkunastu lat w trakcie majówki nasi
muzycy odwiedzają różne zakątki Kóz, prezentując swój repertuar. Tegoroczny długi weekend majowy także obfitował w wiele występów.
Kilkunastuosobowa grupa zagrała m.in. w Małych Kozach, Kozach
Gajach, muzycy odwiedzili też w domach osoby wspierające na co
dzień ich działalność.
(red)

Majowe święta

foto: MS

Uroczyście obchodzone są w naszej miejscowości majowe
święta. W Święto Konstytucji Trzeciego Maja – mimo deszczowej aury – kozianie licznie pojawili się przy kościele pw. św.
św. Szymona i Judy Tadeusza. Wiązanki kwiatów pod tablicami
pamiątkowymi złożyli samorządowcy, strażacy, księża, harcerze oraz przedstawiciele koziańskich placówek oświatowych.
Następnie wyruszyła tradycyjna procesja „Pod Panienkę”
w asyście pocztów sztandarowych, strażaków i Młodzieżowej
Orkiestry Dętej.				
(red)

Drogowe remonty

foto: MS

Szybciej niż dotychczas rozpoczęto coroczne roboty związane
z modernizacją nawierzchni asfaltowych. Ubytki w jezdniach,
pojawiające się w głównej mierze po okresie zimowym, sukcesywnie uzupełniane są nowymi warstwami nawierzchni bitumicznej. Drogowcy w pierwszej kolejności pojawili się w tym
roku na ulicach Panienki, Przemysłowej, Szkolnej i Wiśniowej.
– Prace związane z bieżącym utrzymywaniem dróg są dla nas
bardzo ważne. Wiemy, że potrzeby w tym zakresie są spore,
wskazują na to w rozmowach nasi mieszkańcy. Niebawem ekipy remontowe pojawią się na kolejnych drogach – mówi Jacek
Kaliński, wójt gminy Kozy.
(R)

Modernizacja kładki
Zakończył się remont kładki nad Leśniówką w ciągu chodnika
łączącego ulice Majową i Łukową w Kozach Gajach. W ramach
prac zabezpieczono antykorozyjnie stalową konstrukcję nośną
obiektu i wymieniono balustrady. Drewniane deski pomostowe zastąpiono deskami z tworzywa sztucznego pochodzącego
z recyklingu, które nie wymagają konserwacji, są odporne na
czynniki atmosferyczne, gnicie i korozję. Z tego materiału wykonywane są mola, nadmorskie promenady, bulwary, schody
na klifach i zejścia na plaże.
foto: arch. UG

(ug)

Nr 5 - maj 2019

2

wydarzenia

Beskidzka już w przebudowie
Temat tej szeroko zakrojonej inwestycji
został w szczegółach omówiony podczas
kwietniowego spotkania z mieszkańcami
Kóz, w którym udział wzięli przedstawiciele
Urzędu Gminy, inspektor nadzoru budowlanego oraz reprezentanci wyłonionego
drogą przetargu wykonawcy, firmy Starbud.
Zainteresowanie ze strony mieszkańców
było bardzo duże. Ważnych dla siebie informacji zasięgnąć chciały nie tylko osoby bezpośrednio mieszkające przy ulicy Beskidzkiej, ale także z ulic do niej przyległych,

pytając m.in. o dokładny harmonogram
prac, możliwe utrudnienia, czy zaplanowaną koncepcję objazdów.
– Ze swojej strony postaraliśmy się, by inwestycja była jak najmniej uciążliwa. Cieszymy się, że mieszkańcy rozumieją, jak
ważne to zadanie, a zarazem trudne pod
względem logistycznym, bo nie ma w tym
rejonie Kóz możliwości zorganizowania
objazdu kołowego – wyjaśnia wójt gminy
Jacek Kaliński. 			
(MA)

foto: Mateusz Stwora

W drugiej połowie kwietnia rozpoczął się
kolejny etap przebudowy ulicy Beskidzkiej.
Prace, które zaplanowano w tym roku realizowane będą na odcinku o długości ok. 840
metrów. Inwestycja zakłada kompleksową
przebudowę konstrukcji jezdni, poboczy,
obiektu mostowego, odwodnienia, urządzeń melioracyjnych, kolidujących sieci
uzbrojenia technicznego, wymianę opraw
oświetlenia ulicznego na LED oraz istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej i gazociągu.

Biblioteka nagrodzona
10 maja w Bystrej odbyła się uroczystość wręczenia nagród w XIX edycji konkursu na najlepszą bibliotekę powiatu bielskiego. Corocznie konkurs organizuje Starosta
Bielski przy współpracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającego przy Książnicy
Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Celem konkursu jest promowanie bibliotek nowoczesnych, wzorowo zorganizowanych, prowadzących aktywną działalność w środowisku
lokalnym. W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w
Kozach zajęła II miejsce. Nagrodzono naszą aktywność
pozaczytelniczą, wykorzystanie nowoczesnych środków
komunikacji i promocję regionaliów.
W nagrodę otrzymaliśmy 72 audiobooki o wartości
1251 zł.

Zaproszenie na spotkania gminne
z wójtem gminy Kozy – Jackiem Kalińskim oraz radnymi Rady Gminy Kozy
Kozy Gaje

11 czerwca - wtorek, godz. 18.00

Sala bankietowa /dawna Jurajska/

Małe Kozy

12 czerwca - środa, godz. 18.00

Restauracja Wróblówka

Kozy Centrum

13 czerwca - czwartek, godz. 18.00

Strażnica OSP w Kozach
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kozy
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Kozy podaje do
wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:
Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Ulice: Agrestowa, Bielska numery parzyste od 2 do końca, Bławatków, Boczna, Bratków, Cedrowa,
Chmielowa, Cicha, Cmentarna, Dolna, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 30 do końca oraz
nieparzyste od 31 do końca, Jaśminowa, Krańcowa, Krzemionki, Krzemowa, Kwiatowa, Letnia, Malowana, Margaretki, Mieczyków, Miodowa, Młyńska, Mostowa, Nadbrzeżna numery nieparzyste od
3 do końca, Nagietkowa, Pod Grapą, Pogodna, Poprzeczna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Radosna,
Sadowa, Sasanek, Sikorek, Spółdzielcza, Stawowa, Świętego Walentego, Topolowa, Wiklinowa,
Witosa, Woskowa, Wrzosowa, Wyzwolenia

Szkoła Podstawowa Nr 1
nowy segment budynku,
Plac Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy

2

Ulice: Borówkowa, Brzozowa numery 50, 51, 52, Chabrowa, Cisowa, Czapli, Czereśniowa, Czysta,
Dębowa, Folwarczna, Jabłoniowa, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 2 do 28 oraz numery
nieparzyste od 1 do 29, Jaworowa, Jemioły, Jutrzenki, Kęcka numery parzyste od 2 do 40 oraz
nieparzyste od 1 do 45, Klonowa, Kolejowa, Koncertowa, Konwalii, Krótka, Laskowa, Malinowa,
Modrzewiowa numery parzyste od 2 do 48 oraz nieparzyste od 1 do 61, Nadbrzeżna numery
parzyste od 4 do końca, Ogrodowa, Orchidei, Orlików, Orzechowa, Przecznia numery parzyste od
2 do końca oraz nieparzyste od 9 do końca, Rolnicza, Różana, Rzemieślnicza, Świerkowa, Świt,
Turystyczna, Tylna, Zielona

3

Ulice: Akacjowa, Bociania, Brzozowa bez numerów 50, 51, 52, Chlubna, Czajki, Czarująca, Dobra,
Dworcowa, Gajowa, Gołębia, Graniczna, Jaskółcza numery parzyste od 44 do końca oraz numery
nieparzyste od 51 do końca, Kalinowa, Kęcka numery parzyste od 42 do końca oraz numery nieparzyste od 47 do końca, Kościelna, Krakowska numery parzyste od 90 do końca oraz nieparzyste od
1 do końca, Lipowa, Listonoszy, Ładna, Łagodna, Łukowa, Majowa, Modrzewiowa numery parzyste
od 50 do końca oraz nieparzyste od 63 do końca, Morelowa, Nadbrzeżna numer 2, Parkowa, Platanowa, Polna, Przecznia numery nieparzyste od 1 do 7, Przemysłowa, Przepiórek, Rzeczna, Sowy,
Sójki, Szkolna, Śnieżna, Urocza, Wałowa, Wieżowa, Wiosenna, Zacisze, Zagrodowa, Zdrowia,
Żytnia

4

Ulice: Astrów, Azaliowa, Bażantów, Beskidzka parzyste od 90 do końca oraz nieparzyste od 55 do
końca, Błękitna, Bukietowa, Choinkowa, Chrobacza, Działy, Grzybia, Górska, Herbaciana, Irysów,
Jarzębinowa, Jaskółcza numery parzyste od 2 do 42 oraz nieparzyste od 1 do 49, Jesionowa, Krakowska numery parzyste od 2 do 88, Krokusów, Lazurowa, Leśna, Liliowa, Magnolii, Mała, Panienki, Paproci, Piaskowa, Podgórska, Pszczela, Równa, Serdeczna, Słowików, Spokojna, Stokrotek,
Storczyków, Strumyków, Tęczowa, Tulipanów, Wąska, Wiejska, Wilgi, Willowa, Wiśniowa, Wspólna,
Zdrojowa, Zjazdowa, Źródlana

5

Ulice: Agawy, Bagrówka, Biała, Bielska numery nieparzyste od 1 do końca , Beskidzka numery
parzyste od 2 do 88 oraz nieparzyste od 1 do 53 , Brzeziny, Cyprysów, Do Lasu, Górna, Jasna,
Jodłowa, Karpacka, Kręta, Krzewów, Legiońska, Ludowa, Macierzanki, Makowa, Marzeń, Miła,
Olchowa, Owocowa, Piękna, Piwonii, Południowa, Prosta, Ptasia, Rolna, Seniorów, Skośna, Słoneczna, Słoneczników, Smreków, Sosnowa, Spacerowa, Srebrna, Stroma, Wapienna, Wczasowa,
Wierzbowa, Winorośli, Wypoczynkowa, Zakole, Zamkowa, Zawiła, Złocieni, Złocista, Złota

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 1
stary segment budynku,
Plac Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Przecznia 1, 43-340 Kozy
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Pałac w Kozach /czytelnia,
ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Strażnica OSP,
ul. Bielska 15, 43-340 Kozy

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2) całkowitej niezdolności do pracy,
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I najpóźniej do 13 maja 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2) całkowitej niezdolności do pracy,
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Kozy najpóźniej do 17 maja 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w niedzielę, 26 maja 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wójt Gminy Kozy
Jacek Kaliński
Nr 5 - maj 2019
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Relacja z V sesji Rady Gminy Kozy
2019 rok Gminy Kozy,
6) nr V/52/19 w sprawie powołania doraźnej komisji ds. gospodarki odpadami komunalnymi – przedmiotem prac komisji
będzie wypracowanie zmian w systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kozy.
Ponadto, Rada Gminy Kozy zapoznała się
z informacją na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kozy
za 2018 r., a także sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za

2018 r. oraz sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
za rok 2018.
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.

foto: MS

23 kwietnia 2019 r. odbyła się V sesja Rady
Gminy Kozy, na której podjęto następujące
uchwały:
1) nr V/47/19 w sprawie udzielenia dotacji
spółdzielni socjalnej „Kino Marzenie”
w Kozach – dotacja w wysokości 15 000 zł
udzielana jest, jako pomoc de minimis,
z przeznaczeniem na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Bielskiej 9,
2) nr V/48/19 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kozy oraz nadania jej statutu – Młodzieżowa Rada Gminy Kozy została powołana na podstawie
złożonego wniosku przedstawicieli Samorządów Uczniowskich szkół gminy Kozy
w celu wspierania idei samorządności
wśród młodzieży,
3) nr V/49/19 w sprawie ustanowienia nagrody im. Jana Wolnickiego „Nauczyciel
Roku” – wprowadzono zmiany w zapisach pierwotnej uchwały w celu uproszczenia procedury przyznawania nagrody,
4) nr V/50/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy
na lata 2019 – 2035,
5) nr V/51/19 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20
grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na

Podczas sesji w Pałacu Czeczów nagrodzono zwycięzców w dorocznym konkursie na
kartkę wielkanocną.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W ubiegłym roku ogłoszono konkursy
na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych. W ich
wyniku dofinansowanie otrzymały: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy, Stowarzyszenie Arkada,
ZHP (na organizację obozu harcerskiego), Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych (na organizację wystawy),
Klub Taneczny RootArt, Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”, Koło Gospodyń
Wiejskich, Polski Związek Niewidomych
Koło Bielsko-Biała Ziemskie. Łączna wartość dofinansowania realizowanych zadań wyniosła 69.300,00 zł.

foto: arch.

23 listopada 2017 roku uchwalony został
Program współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Określone
zostały w nim kierunki, formy współpracy
oraz priorytetowe zadania, jakie gmina zamierzała wspólnie realizować.

Dofinansowanie na działalność z zakresu kultury fizycznej otrzymało m.in. Stowarzyszenie
Sportów Siłowych Benchpress Kozy.

Ponadto, rozstrzygnięte zostały konkursy
na wsparcie działań sportowych, których
łączna wartość dofinansowania wyniosła
199.000,00 zł. Dofinansowanie otrzymały:
klub LKS Orzeł Kozy na piłkę nożną, tenis
stołowy, lekkoatletykę, szachy, klub UKS
„Dwójka” na piłkę nożną i siatkówkę, klub
5

UKS „Victoria” na pływanie oraz Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress”.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana jest również w wymiarze
niefinansowym, ma charakter obustronnej
wymiany doświadczeń.
(ug)
Koziańskie Wiadomości
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DUABUSCAPRIS (Dwiekozy)

Noc, z 30 kwietnia na 1 maja, w koziańskiej
tradycji była wyjątkowa, bowiem należała
głównie do kawalerów. W XIX wieku tej
nocy młodzieńcy ustawiali w obejściach wybranych przez siebie panien wysokie, nawet
do kilkunastu metrów, tzw. moje. Była to
długa żerdź zakończona czubkiem iglastego
drzewa, przystrojonego kolorowymi wstążkami. Dla panny i jej rodziny postawienie
moja w obrębie ich gospodarstwa było powodem do dumy, potwierdzeniem faktu,
że dziewczyna ma powodzenie, a przede
wszystkim znakiem, że jest kawaler, który
chce ją pojąć za żonę. Najczęściej 1 maja
taki kawaler ujawniał się i z grupą kolegów
oraz butelką wódki odwiedzał dziewczynę
i był goszczony przez jej rodziców.
W sytuacji, gdy panna wcześniejsze zaloty odrzucała lub nie miała powodzenia
u chłopaków, w pierwszy majowy poranek
wybredna panna mogła przez okno zobaczyć paskudnego dziada, czyli wypchaną
kukłę, wykonaną ze starych szmat. Aby
nie było wątpliwości, jaką płeć przestawia
postać kukły, eksponowano w jej budowie,
jak w swoich wspomnieniach określał Władysław Skoczylas, tzw. boroka. Kukłę dziada umieszczano w widocznym miejscu.
By uniemożliwić gospodarzom jej szybkie
usunięcie, słup bądź drzewo, na którym
wisiała, smarowano fekaliami bądź smołą,
a drzwi do domu tarasowano.
Spośród tych dwóch zwyczajów do naszych czasów przetrwała jedynie tradycja

foto: arch.

Moje i dziady

Dziad w pierwszomajowy poranek
(Kozy, 1 maja 2011 roku)

wieszania dziada, rozwinięta o postać dziadówki, wieszanej starym kawalerom. Jeszcze w ostatnich latach dało się zauważyć
elementy kultywowania tej tradycji w zmodyfikowanej formie, mianowicie wieszania
dziada i dziadówki w pierwszomajową noc
przed domami pary narzeczonych, którzy
w najbliższym czasie mieli wziąć ślub.
W nocy, z 30 kwietnia na 1 maja, popularny
był również zwyczaj robienia różnorodnych
kawałów w obejściu gospodarstwa, np.
zdejmowanie bram bądź furtek i zanoszenie ich w różne dziwne miejsca. Tej nocy
w powszechnym użyciu było również płynne wapno, którym zamalowywano okna
lub robiono różne napisy na domach bądź
stodołach, np. „1 maja”. Do desperackich
psikusów należało rozebranie wozu drabiniastego, który następnie składano na dachu, bądź położenie na kominie szyby, co
w przypadku pieców kuchennych „z blachą”
powodowało stuprocentowe zadymienie
izby w przeważnie piękny majowy poranek.
Zachowania te miały charakter działania
„na opak”, będącego pokłosiem niedawnych Świąt Wielkanocnych, w których to
koziańskimi opłotkami przemykali wielkanocni śmierguśnicy, również mający na
swoim koncie wymyślne kawały. Zwyczaje
te będące znacznym odstępstwem od rutynowych prac wiejskich gospodarzy, miały
na celu wyrwanie z zimowego letargu jeszcze nie do końca wybudzonej do życia wsi.
(Bartłomiej Jurzak)

foto: arch. GBP

Pasja Krzysztofa Grabowskiego

Nr 5 - maj 2019

Już we wczesnej młodości, mieszkający w Kozach Krzysztof Grabowski, zapałał dozgonną miłością
do morza i żeglarstwa. Początkowo jedynie teoretycznie, pochłaniając niezliczone publikacje na
ten temat. Żeglowanie na dobre
rozpoczął w pierwszych latach po
II wojnie światowej po wodach
przybrzeżnych zatoki Wielka Syrta, nad którą w Benghazi mieszkał wraz z rodziną. W 1950 roku
Grabowscy przeprowadzili się do
Tunisu i tam Krzysztof rozpoczął
pracę reportera Amerykańskiej
Agencji Informacyjnej. W 1958 r.
kupił mały jacht „Thetys”, którym
planował żeglować po Atlantyku.
6

O szczegółach morskich przygód Krzysztofa, ukoronowanych samotnym rejsem przez
Atlantyk, opowiadał 24 kwietnia na trzecim
i zarazem ostatnim spotkaniu w bibliotece
Adam Hałat, autor książki „Miłość aż po
grób”. Oprócz opowieści o niezwykłych
losach Krzysztofa, zakończonych tragicznym rejsem w styczniu 1964 roku i śmiercią w wodach Trójkąta Bermudzkiego, pan
Adam opowiedział o barwnym, powojennym życiu pozostałych członków rodziny
Grabowskich: rodzicach Józefie i Annie
oraz siostrach Krzysztofa, Astrid i Daisy.
Spotkanie zilustrowane zostało masą niepublikowanych dotąd zdjęć, a po zakończeniu
publiczność zadawała prelegentowi liczne
pytania.
(gbp)

ekologia

Wiosenne porządki

PSZOK

Przypominamy mieszkańcom, że od początku
maja Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK), położony w Kozach,
przy ul. Szkolnej (przy targowisku gminnym) jest
otwarty trzy dni w tygodniu:
Poniedziałek

14.00 - 18.00

Środa
8.00 - 12.00
(w okresie od 1 maja do 30 września)
Sobota
7.00- 13.00
(z wyjątkiem ostatniej soboty miesiąca)
Piątek
13.00 - 19.00
(poprzedzający ostatnią sobotę miesiąca)
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z usług
PSZOK-a w poniedziałki i środy, ponieważ w soboty kumuluje się liczba osób chcących pozostawić odpady w PSZOK, co powoduje powstawa(ug)
nie kolejek przed punktem.

ul. Szkolnej. W ubiegłym roku w punkcie przyjęto
od 10 616 mieszkańców 897,73 tony odpadów
komunalnych, w tym 314,50 tony odpadów zielonych. Koszt zagospodarowania odpadów zielonych w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A.
w Bielsku-Białej wyniósł ponad 100 tys. zł. Wydatek ten to tylko część wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Powyższe koszty ponoszą
wszyscy właściciele nieruchomości położonych
na terenie gminy Kozy. Celem ograniczenia ciągle
rosnących wydatków, w ubiegłym roku przekaza-

no nieodpłatnie zainteresowanym mieszkańcom
naszej gminy ponad 600 kompostowników.
W czerwcu tego roku akcja użyczania kompostowników mieszkańcom będzie kontynuowana. Zachęcamy mieszkańców do zakładania
własnych kompostowników, tym bardziej, że
efektem prawidłowo prowadzonego procesu
kompostowania pozostałości roślinnych w ogrodzie jest dobrej jakości nawóz. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem
środowiska, dlatego można wykorzystywać go
do użyźniania gleby bez ograniczeń.
(ug)

Czyste Beskidy
W sobotę, 27 kwietnia br., liczna grupa uczniów
zrzeszonych w SK Groniczki oraz rodziców,
udała się na Klimczok. Była to
pierwsza w tym roku odsłona akcji
„Sprzątamy Beskidy z PTT”. Młodzi
turyści, uzbrojeni w worki na śmieci,
wyruszyli szlakiem żółtym z Mesznej.
Przy schronisku PTTK Klimczok na
zmęczonych uczestników sprzątania
czekało ognisko, przy którym można było się ogrzać i upiec kiełbaski.
Droga powrotna prowadziła niebie-

skim szlakiem do Bystrej, skąd autokar zawiózł
wszystkich pod SP nr 1.
(SP1)

foto: Arch. SP1

Wiosną zaczynamy przygotowania do nowego sezonu w ogrodzie. Przycinamy krzewy, pielimy rabaty, kosimy trawniki. Podczas tych prac powstają
odpady zielone, które w naszej miejscowości są
przyjmowane od mieszkańców w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
PSZOK w Kozach istnieje od maja 2017 r. i zlokalizowany jest na płycie targowiska gminnego przy

Sprzątanie na całego

foto: Arch. UG

Wraz z nadejściem wiosny w gminie Kozy zainicjowane zostało wyzwanie „TrashTag Challenge”, które w szybkim tempie objęło zasięgiem liczne grono kozian.
Popularne „w sieci” zbiorowe sprzątanie odpadów zapoczątkowali w Kozach pracownicy
Urzędu Gminy. Jak informowaliśmy już w poprzednim wydaniu „Koziańskich Wiadomości”, posprzątali zagajnik pomiędzy ulicami
Piaskową i Panienki, gromadząc dzięki temu
kilkanaście worków zapełnionych zalegającymi
na tym terenie śmieciami.
By zaangażować w akcję większe grono mieszkańców Kóz, samorząd wyzwanie skierował
pod adresem Koła Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego w Kozach. Już kilka dni później,

a jeszcze przed nadejściem okresu świątecznego, grupa jego członków zebrała znaczną liczbę
odpadów z okolic drogi prowadzącej do Kamieniołomu.
Koło do tej wartościowej inicjatywy zaprosiło
z kolei dyrektora Domu Kultury Marka Małeckiego oraz koziański zespół „Walimy w kocioł”.
Ze sprzątaniem i w tym przypadku poradzono
sobie bardzo sprawnie. – Sprzątaliśmy ulicę
Wapienną (teren obok kapliczki). Szczerze?
Masakra! Nie chce się wierzyć, że takie miejsca są w Kozach! Starajmy się wspólnie, by takie miejsca nie powstały już nigdy więcej. Po
prostu – nie śmiećmy – zrelacjonował zespół
muzyczny w mediach społecznościowych, zamieszczając w Internecie zdjęcia z pokaźnymi
„zdobyczami”.
Koziański „TrashTag Challenge” błyskawicznie rozsprzestrzenił się. I tak Młodzieżowa
Orkiestra Dęta wysprzątała
znaczącą część na odcinku od
źródeł rzeki Kozówki po krzyż
na ul. Beskidzkiej. Efekt? To
aż 22 worki o pojemności 120
litrów (!) odpadów drobnych,
nie licząc zalegających gdzie7

niegdzie większych gabarytów. Zespół Pieśni
i Tańca „Kozianie” za cel wyznaczył sobie z kolei posprzątanie trasy od górnego przystanku
przy ul. Panienki w kierunku Kamieniołomu.
I tu odpadów, szczególnie szklanych butelek,
było co niemiara. A robiący wrażenie bilans
30 worków 30-litrowych, wypełnionych m.in.
butelkami, słoikami, oponami, czy gruzem budowlanym, to podjęty „TrashTag Challenge”
na terenie tzw. sosenek przy ul. Legiońskiej
przez społeczność skupioną wokół LKS Orzeł.
Swoją istotną cegiełkę dołożyli również w nietypowy sposób strażacy z OSP w Kozach. Do
stawu w Kamieniołomie zarzucili stalowe linki,
by wyciągnąć znajdujące się tam opony. Ponad
20 trafiło dzięki dużemu zaangażowaniu druhów na śmietnik.
– Pojawiają się kolejni naśladowcy i dokładnie
o to nam chodziło. Chcemy być postrzegani
jako gmina proekologiczna, nie tylko jako samorząd realizujący różne projekty w tym zakresie, ale przede wszystkim społeczność świadomych i odpowiedzialnych osób troszczących
się o środowisko – zaznacza z satysfakcją wójt
gminy Kozy Jacek Kaliński, zachęcając do podobnych działań każdego z mieszkańców.
(MN)
Koziańskie Wiadomości

społeczeństwo

Naturoterapia kluczowa

dziennej, sprawowanej nad podopiecznymi
w trybie 8-godzinnym, zapewnia udział w różnego rodzaju zajęciach, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb. – Starając
się je rozpoznać dla każdej z osób kładziemy
szczególny nacisk na naukę samodzielności.
Dla niektórych wychowanków sukcesem jest
ruch ręką, dla innych wypowiedzenie jakiegoś
słowa, bądź komunikacja za pomocą wyrazu
twarzy. Wszystko to prowadzi do możliwości
dokonywania wyboru w przypadku codziennych czynności, choćby tego, co w danym
momencie zjeść, czego się napić lub przekazania obecnego nastroju wychowanka – mówi
Magdalena Turno, dyrektorka koziańskiego
Ośrodka.
Zajęcia w przystosowanej do tego nowoczesnej placówce realizowane są w małych,
4-osobowych grupach. Każda ma przydzielonego wychowawcę oraz dodatkową pomoc.
Podopieczni OREW, nie tylko z Kóz, ale także m.in. z Oświęcimia, Kęt, Andrychowa, czy
Bielska-Białej, poddawani są kompleksowym
zabiegom rehabilitacyjnym, spotykają się ze
specjalistami, m.in. logopedą, psychologiem,
tyflopedagogiem. Mają swoje wydzielone pomieszczenie relaksu w grocie solnej, salę gimnastyczną, itp.
Kluczową rolę w Ośrodku odgrywa naturoteNr 5 - maj 2019

rapia. Placówka położona jest w spokojnym
otoczeniu przyrody i pięknych krajobrazów.
– Gdy tylko mamy taką możliwość wychodzimy z naszymi podopiecznymi na spacery.
Dbamy o to, aby urozmaicać im spędzany tu
czas, a przy tym zapewnić dużo rozrywki – tłumaczy dyrektorka OREW. – Przebywanie na
świeżym powietrzu sprawia naszym wychowankom wiele radości. Najbardziej podoba
się im kontakt ze zwierzętami – psami, końmi,
czy alpakami – dodaje.
Częstym miejscem wypraw z Ośrodka przy
ulicy Nadbrzeżnej są okolice placu zabaw, który zlokalizowany jest nieopodal przy ul. Wrzosowej. Gmina zamierza niebawem, przy ścisłej
współpracy partnerskiej z OREW, przeprowadzić szereg prac, które poprawią infrastrukturę
placu w tym rejonie Kóz. – Myślimy już intensywnie nad nazwą, która oddawałaby charakter tego placu – podkreśla Magdalena Turno.
Niezależnie, w Ośrodku myślą o stworzeniu
miejsca zabaw dla dzieci tuż obok placówki.
Zostałoby ono wyposażone pod kątem osób

ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
a więc m.in. w tzw. bocianie gniazda, stymulującą tablicę edukacyjną, czy dużą piaskownicę.
Od września koziański OREW, który sprawuje aktualnie pieczę nad 20 osobami, zyska
nową grupę. – Zapotrzebowanie obserwujemy naprawdę duże. Mało jest ośrodków, które
mają tak szerokie spektrum działania, a edukacja odgrywa równie istotną rolę – przyznaje
dyrektorka Ośrodka.
Już w sobotę, 15 czerwca, podopieczni
Ośrodka będą mieli swoje wyjątkowe wydarzenie o integracyjnym charakterze.
Wspólnie ze swoimi bliskimi spotkają się
na pełnym radości i pozytywnej energii
dorocznym „Dniu Dziecka w siodle”, zainicjowanym przed kilku laty i z powodzeniem
kontynuowanym przez doktora Stanisława
Ptaka, pomysłodawcę utworzenia Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach.
(Marcin Nikiel)

foto: arch. OREW

Wszechstronną opiekę swoim podopiecznym, a są nimi młode osoby o umiarkowanym,
znacznym oraz głębokim stopniu niepełnosprawności, zapewnia Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach.
Jedyna taka placówka w regionie systematycznie poszerza zakres działalności. Prócz opieki

Niebawem OREW wspólnie z gminą Kozy wybiorą nazwę placu zabaw przy ulicy Wrzosowej.
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Skarby w Kozach
Czy w naszej miejscowości znajdują się
skarby sprzed wielu lat? Zdecydowanie tak!
Opowie o nich Tomasz Pudełko, miłośnik
poszukiwań i historycznych odkryć, pasjonat, dla którego przysłowiową prawą ręką
jest kilkudziesięciocentymetrowy wykrywacz.

ny, a przede wszystkim od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Należy wiedzieć,
że prowadzenie poszukiwań bez pozwoleń
jest przestępstwem ściganym z urzędu, grożą za to wysokie kary – dodaje.
– Moja pasja to ogromne poświęcenie,
przede wszystkim czasowe. Na szczęście
żona jest wyrozumiała – śmieje się pan Tomasz.
– Zdarza się, że w weekend wychodzę
z domu wczesnym porankiem i wracam
późnym wieczorem. Gdy coś znajduję, muszę to określić i jest to trudna umiejętność
– mówi.
Gdy artefakt zostanie odkryty, musi zostać
oczyszczony, zaklasyfikowany, sporządzony zostaje specjalny raport. Nadzór nad
poszukiwaniami ma bowiem Wojewódzki
Konserwator Zabytków. Pan Tomasz podczas spotkania pokazuje nam dokumentację
znalezisk – to m.in. opisy, dokładne współrzędne geograficzne, zdjęcia. Wskazuje na
półce wagę, specjalne odczynniki, preparaty
i inne przedmioty służące do oczyszczenia.

Tomasz Pudełko podczas eksplorowania terenow w Nysie znalazł m.in. mające kilkaset
lat groty bełtów, czyli dawne pociski wykorzystywane do kusz.

Pan Tomasz od dzieciństwa interesuje się
odkrywaniem historycznych przedmiotów.
–Już w wieku 12 lat w kręgu moich zainteresowań były detektory. W latach 90-tych,
szukałem informacji o nich w książkach, coś
podpowiedzieli koledzy. Pisałem listy do
producentów w Stanach Zjednoczonych,
którzy wysłali mi nawet katalog wykrywaczy – opowiada z radością w głosie. Pierwszy z nich nasz rozmówca kupił będąc jeszcze nastolatkiem, do dzisiaj nie rozstaje się
ze swoim sprzętem, który na przestrzeni lat
wymieniał. Obecnie posiada nowoczesny
francuski model, który pozwala prowadzić
dokładne poszukiwania.
– Ale podkreślam, że nie jestem zawodowcem. To zamiłowanie, które rozwijam, by
pomóc ludziom nauki. Archeologowie zajmują się „dużymi” odkryciami, nie mają
czasu na analizę tych „małych”. Tymczasem
pod naszymi stopami znajduje się wiele niesamowitych przedmiotów – mówi.
– Chcę na początku wyraźnie podkreślić,
że do prowadzenia poszukiwań zabytków
potrzebowałem pozwolenia z Urzędu Gmi-

– Na Folwarku znalazłem przedmiot, który
może pochodzić nawet z XVII wieku. Znajdował się w ziemi, którą budowlańcy wybrali przy remoncie ulicy Dworcowej. Będzie
zabezpieczany taniną, później woskowany.
Najważniejsze, to nie zniszczyć tego, co
znalazłem – zaznacza.
– Należę do Polskiego Związku Eksploratorów, Fundacji Wieży Ziębickiej w Nysie,
współpracowałem ze Stowarzyszeniem Eksploracyjno-Historycznym Galicja. Często
wymieniamy się z kolegami doświadczeniami, wyjeżdżam do Nysy czy w Bieszczady –
mówi nasz rozmówca.
Najwięcej artefaktów w zbiorach pochodzi
oczywiście z Kóz. 90 znalezionych w ubiegłym roku eksponatów pan Tomasz przekazał w kwietniu w obecności konserwatora
zabytków do Izby Historycznej w bibliotece. Można je będzie obejrzeć podczas Kojzkiej Nocy Muzeów 31 maja, w godzinach
od 19.00 do 23.00 na wystawie pt. „Zguby”
czynnej do września br.
Jednym z ciekawszych jest przedmiot znaleziony na tzw. „księżym polu”. To XVIIIwieczny piesek – tak potocznie jest nazywany z racji wyglądu, czyli krzesiwo służące do
wzniecania ognia. Pojawią się też numizmaty,choć te z powodu używanych przed laty
w Polsce materiałów do ich produkcji nie są
w idealnym stanie, łuski z karabinów, groty
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bełtów do kuszy, łuska z armaty czy ozdoby
ubioru damskiego sprzed dziesiątków lat.
– Wiele tych przedmiotów kryje niesamowite historie, pokazuje, jak przed laty żyli
nasi przodkowie. Np. łuska z armaty była
obcięta brzeszczotem, żołnierze stosując
tzw. sztukę okopową, zaadaptowali ją na
swój codzienny użytek robiąc z niej… popielniczkę. Łuskę z karabinu wykorzystali
zaś, jako pędzel do golenia, uzupełniając ją
o włosie z konia – tłumaczy.
Do poszukiwań detektorysta używa XVIIIwiecznych map – notabene dostępnych
dla wszystkich w internecie – poszukując
miejsc, w których znajdowały się dawne
szlaki komunikacyjne, ważne miejsca dla
ówczesnej ludności.
– Dawne drogi to podstawa. Tak znalazłem
wiele przedmiotów przy ulicy Brzozowej,
na polu Bartka Sztafy. Jak wybrać miejsce
do poszukiwań? Archeologowie podpowiedzieli mi, że należy poczuć się, jak nasi
przodkowie. Odpowiedzieć sobie na pytania: gdzie żyli?, jak spędzali czas?, gdzie poili
konie? – opowiada.
Dawne koziańskie karczmy oraz młyny to
plany na najbliższe miesiące.
– Prowadziłem już pierwsze poszukiwania
na groblach przy ulicy Nadbrzeżnej, w okolicy zbiegu rzek Kozówki i Pisarzówki. Niegdyś znajdował się tam staw, a obok młyn.
Już udało się znaleźć około 200-letni pierścionek, a to dopiero początek eksplorowania tego miejsca – mówi z pasją i nadzieją
w głosie poszukiwacz.

Jednym z najcenniejszych koziańskich artefaktów w zbiorach jest XVIII-wieczny piesek
– krzesiwo do wzniecania ognia.

Koziańskie odkrycia pana Tomasza z pewnością przyczynią się do naszego postrzegania codziennej rzeczywistości. Bo dawne
czasy w pryzmacie obecnej technologii –
zwyczajnie – intrygują.
Z panem Tomaszem będzie można porozmawiać podczas Nocy Muzeów, w Izbie Historycznej biblioteki, 31 maja.
(Mateusz Stwora)
Koziańskie Wiadomości

Zabawa
Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie naszej
gminy. Place te są wyposażone w bezpieczne urządzenia zarówno do zabawy dla dzieci, jak i do ćwiczeń dla
dorosłych. Należy jednak pamiętać o stosowaniu się do
regulaminów znajdujących się na placach zabaw. Na terenie gminy Kozy zlokalizowanych jest siedem ogólnodostępnych placów.
(ug)

Plac zabaw przy ulicy Przeczniej znajduje się za budynkiem filii Gminnej Biblioteki Publicznej. Zamierzeniem Urzędu Gminy
jest inwestycja w ogrodzenie.

Teren do zabawy dla najmłodszych przy ulicy Tęczowej to jeden z największych placów
w naszej miejscowości. Do dyspozycji dzieciaków jest m.in. kilka huśtawek, zjeżdżalni oraz
piaskownice.

Place zabaw w Kozach:
ul. Agrestowa
ul. Lipowa
ul. Podgórska
ul. Przecznia
ul. Tęczowa
ul. Wrzosowa
ul. Zagrodowa

Obiekt przy ulicy Lipowej będzie
modernizowany – w planach jest
wymiana ogrodzenia oraz bramy
wejściowej.

dla dzieci
Na placu zabaw przy ulicy Agrestowej
poza urządzeniami do zabaw, znajduje
się jeszcze boisko do siatkówki. Tuż obok,
najmłodsi mogą grać w piłkę nożną na
trawiastej nawierzchni.

Zabawy przy ulicy Wrzosowej możliwe są nie tylko na urządzeniach do tego przeznaczonych. Miłośnicy piłki nożnej i koszykówki zapewne także
nie będą się nudzić w tym miejscu.

Plac zabaw przy ulicy Zagrodowej zlokalizowany
jest tuż obok sklepu spożywczego. To nieduży, ale
kameralny obiekt otoczony również sporą ilością
zieleni.

Przy ulicy Podgórskiej znajduje się jedna
z kilku siłowni pod chmurką. Aktywnie
czas z najmłodszymi mogą więc spędzać
również dorośli.
foto: MS

Orła cel na awans

Pływaków dwie setki

Bardzo blisko zdobycia awansu do klasy A podokręgu Bielsko-Biała są seniorzy LKS Orzeł Kozy. W kwietniu odnieśli komplet ligowych zwycięstw i sytuują się w tabeli na 2. miejscu z komfortową
przewagą nad kolejnymi w stawce, konkurentami.

Przy bardzo wysokiej frekwencji odbyły się w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach zawody pływackie.
Do rywalizacji w niedzielę, 28 kwietnia, a jej stawką był Puchar Dyrektora CSW, przystąpiło blisko 200 zawodników w różnych kategoriach
wiekowych. Uczestnicy reprezentowali aż 20 klubów, nie tylko z pobliskich miejscowości, ale również m.in. z Krakowa, Chorzowa, Katowic,
Sosnowca, Kędzierzyna-Koźla, Pawłowic, Ostrołęki, Żywca, czy Gilowic. To z kolei zagwarantowało dobry poziom
zawodów w konkurencjach
stylu zmiennego, dowolnego,
klasycznego, grzbietowego
i motylkowego na dystansach
50 i 100 metrów. Co istotne,
w gronie mocnych klubów
znakomite wyniki stały się
udziałem podopiecznych
UKS Victoria Kozy. W poszczególnych kategoriach wiekowych
rozdane zostały dyplomy oraz medale za miejsca 1-3 w każdej
konkurencji dziewcząt i chłopców. Dla trzech najlepszych drużyn
w łącznej punktacji przygotowano pamiątkowe puchary.

Wiosenne rozgrywki na szczeblu b-klasowym koziańscy piłkarze
rozpoczęli w niedzielę, 14 kwietnia. Wyjazdowy mecz w Mazańcowicach był zacięty, dopiero w jego końcówce padły gole. Oba
strzelili goście. Jakub Kunicki i Dawid Hałat zapewnili Orłowi
ważną wygraną 2:0.
Ci sami zawodnicy okazali się kluczowymi w pierwszym spotkaniu domowym w rundzie wiosennej. Już po 33. minutach meczu
z ekipą LKS-u Ligota kozianie prowadzili pewnie 3:0, m.in. dzięki
dwóm trafieniom Hałata. Rywal w 48. minucie z rzutu karnego
strzelił wprawdzie bramkę honorową, ale na kwadrans przed finalnym gwizdkiem sędziego wynik na 4:1 ustalił Kunicki.
Orzeł ze zwycięskiego marszu nie zszedł także w ostatniej kwietniowej konfrontacji. Prestiżowe derby z zespołem z Bujakowa zaczęły się dla podopiecznych trenera Rafała Piotrowskiego od gola
niezawodnego Hałata, niebawem jednak piłkarze Gronia doprowadzili do wyrównania. Rezultat remisowy utrzymywał się do 86.
minuty, gdy Hałat ponownie błysnął skutecznością, zapewniając
Orłowi bezcenny wyjazdowy triumf 2:1.

foto:arch. CSW

sport

(M)

foto: Bartłomiej Rozmus/Arch. LKS Orzeł Kozy

Żaki i orliki z mistrzostwem

Dwie drużyny UKS Kozy w różnych kategoriach wiekowych na najwyższych miejscach w tabeli zakończyły swoje ligowe rozgrywki.

Wyniki kwietniowych meczów Orła:
LKS Mazańcowice – LKS Orzeł Kozy 0:2 (0:0)
Gole: Kunicki, Hałat
LKS Orzeł Kozy – LKS Ligota 4:1 (3:0)
Gole: Kunicki – 2, Hałat – 2
LKS Groń Bujaków – LKS Orzeł Kozy 1:2 (1:1)
Gole: Hałat – 2

Pierwsza drużyna żaków z rocznika 2010 formalności dopełniła podczas turnieju w Mazańcowicach. W końcowej tabeli ligi pod egidą Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej młodzi piłkarze UKS I Kozy wyprzedzili rówieśników KS Bestwinka, UKS II Kozy oraz AP Champions Bielsko-Biała. Najlepszym
strzelcem tej części rozgrywek został z 15 golami Antoni Pezda.

foto: Arch. UKS Kozy

Czołówka tabeli klasy B po 12. kolejkach:
1. LKS Wilamowiczanka Wilamowice – 36 punktów, bramki 66:2
2. LKS Orzeł Kozy – 28 pkt., 37:18
3. LKS Ligota – 20 pkt., 36:18
4. KS Iskra Rybarzowice – 20 pkt., 24:31
LKS Orzeł: Dominik Orszulik, Daniel Mańkowski, Przemysław
Łoński, Dawid Hałat, Jakub Mrozek, Kacper Szłapa, Łukasz Szołucha, Przemysław Pielesz, Jakub Kunicki, Łukasz Kwaśny, Artur
Paw, Roman Cholewa, Patryk Nowok, Przemysław Zontek, Łukasz Pielesz, Dawid Żurek, Grzegorz Puda
Trener: Rafał Piotrowski

Koziańskie orliki z rocznika 2008 przez zmagania ligowe z Sokołem Hecznarowice, AP Champions Bielsko-Biała i „dwójką” UKS przebrnęły w znakomitym stylu,
kompletując kolejne zwycięstwa.
Podopieczni trenera Piotra Szypuły wszystkich rywali ograli w wysokich rozmiarach, z dużą przewagą finiszowali na szczycie stawki, a najskuteczniej w rozegranych turniejach strzelali Sergiusz Honkisz i Dawid Mateja.

(M)
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Kolejny sukces uczennic
Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach rywalizowały z zawodniczkami SP nr
13 i SP nr 36 w Bielsku-Białej oraz podopiecznymi szkół podstawowych z Jaworza,
Radziechów i Żywca.
To właśnie koziańskie pływaczki najlepsze

foto:arch. SP1

Po zdobyciu mistrzostwa w powiecie bielskim pływaczki Szkoły Podstawowej nr 1
w Kozach przebrnęły kolejny etap Igrzysk
Młodzieży.
Uczennice Jedynki wystartowały w kwietniu w wojewódzkim półfinale. Na pływalni

okazały się zarówno w konkurencjach indywidualnych na dystansach 50 m i 100 m
stylem dowolnym, klasycznym i grzbietowym oraz 50 m stylem motylkowym, 100 m
stylem zmiennym, ale również w sztafecie
8x50 m. W klasyfikacji końcowej SP 1 Kozy
zgromadziła łącznie najwięcej 158 punktów, a bielskie placówki zajmujące dalsze
lokaty na podium odpowiednio 152 i 149.
Jedynka uzyskała tym samym awans do finału Mistrzostw Śląska.
Szkołę z Kóz reprezentowały: Julia Sobuń,
Kornelia Koczur, Nikola Koczur, Wiktoria Wróbel, Nina Kapela, Natalia Nitecka,
Agnieszka Nycz, Iga Skoczylas, Amelia
Kaim.
(M)

Łącznie od 3 do 5 maja w sali Domu Kultury
rozegrano aż 240 partii, a o wysokim poziomie
niech świadczy to, że 13 zawodników uzyskało
wyższe normy na kategorie szachowe.
W grupie A (zaliczanej do FIDE) triumfował Dawid Wierzbicki z SzSon Zagłębie
Dąbrowa Górnicza, przed Stanisławem
Gigoniem ze Stowarzyszenia Eurobeskidy
Łodygowice i Adamem Kasperlikiem z Katowic. Z reprezentantów koziańskiego Orła
w czołowej „20” finiszowali: Paulina Lelek,
Dorota Dziedzic i Marek Makuch. W grupie B najlepszy okazał się Zbigniew Barański (KLIM UKSz Gambit Starachowice),
dystansując na podium Rafała Kaczora
z Oświęcimia i Pawła Kozę z Łaz. Bartosz
Dziedzic w barwach Orła zajął 9. miejsce.
(M)

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

Liczne grono 71 szachistów z różnych stron
Polski zawitało do Kóz, by rywalizować
na koniec długiego weekendu majowego
w drugiej edycji Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Kozy.
– Bardzo nas cieszy fakt, że wielu szachistów
uczestniczy w turnieju regularnie, traktując
nasze zawody jako „obowiązkowy” weekend
w każdym kwartale w roku. Zadowalające
jest również to, że w całej stawce szachistów
grało aż 17 naszych zawodników z klubu –
poinformował krótko po zakończeniu zmagań organizujący je LKS Orzeł Kozy.
Druga z tegorocznych odsłon, w której
stawką był Puchar Wójta Gminy Jacka
Kalińskiego, była zarazem premierową
w Kozach zgłoszoną do oceny rankingowej
Międzynarodowej Federacji Szachowej.

Samorządowe
zwycięstwo

foto: Arch. UG Kozy

Szachowe święto

X Powiatowy Turniej Siatkarski o Puchar
Starosty Bielskiego zdominowali samorządowcy reprezentujący gminę Kozy.
W składzie mistrzowskiej drużyny z Kóz
na parkiecie hali w Wilkowicach przez
cały czas grały trzy panie i trzech panów
ze składu: Małgorzata Bednarz, Dorota
Hałat, Katarzyna Kasiuba, Klaudia Kipping-Znamirowska, Łukasz Kastura, Aurelian Malik, Wojciech Jarosz, Janusz Łopadczak. Kozianie stracili tylko jednego
seta w całym turnieju.
Statuetkę dla najlepszej zawodniczki turnieju odebrała wspomniana Katarzyna
Kasiuba, a w gronie mężczyzn najlepszym
zawodnikiem wybrany został Wojciech
Gąsiorek z drużyny wicemistrzów z gminy Porąbka. Kolejne miejsca w końcowej
klasyfikacji zmagań zajęli samorządowcy
z gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Wilkowice oraz drużyna Powiatu Bielskiego.
(M)
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bezpieczeństwo

Mistrzowie kierownicy

Nawet największy nieudacznik na świecie
staje się na chwilę kompetentny, gdy w dłoniach trzyma kierownicę, a stopą naciska
pedał gazu. W świecie, który przyprawia
człowieka o frustrację, w którym czuje się
on bezradny, nie mogąc nic zmienić, nic
zrobić, na nic wpłynąć, samochód jest posłuszny jego woli. /George R.R. Martin
„Rockowy Armagedon”/
Okres świąteczny i długa majówka budzą
w naszych polskich sercach kawaleryjską
fantazję. Jako dumni potomkowie towarzyszy husarskich i chlubnych tradycji ułańskich, niektórzy z kierujących chcą zaznaczyć swoją obecność, szczególnie w ruchu
drogowym. Pojazd doskonale nadaje się do
tego celu. Kilkoma ruchami kończyn wprawiamy go w prędkość, wykonujemy nim pełne gracji manewry, a ryk silnika pracującego
na wysokich obrotach zwraca powszechne
zainteresowanie otoczenia. O ile fantazję
ma tylko część użytkowników dróg, to codziennymi kierowcami jesteśmy wprost
wspaniałymi. We własnym mniemaniu jeździmy co najmniej bardzo dobrze, mamy
błyskawiczny poziom reakcji, czytamy jak
z nut tempo i płynność ruchu, przewidujemy zagrożenia, kontrolujemy przyczepność
pojazdu do asfaltu z dokładnością przewyższającą najnowsze procesory. Wiemy, jak
zachować się w krytycznych sytuacjach, jak

Felieton
Można odnieść wrażenie, że przekazywanie informacji w ogólnie dostępnych środkach komunikacji opiera się na bardzo
uproszczonym i jednostronnym przekazie.
Założone przez autorów odgórne tezy są
uzasadniane niezweryfikowanymi argumentami, często odwołującymi się do
podstawowych, szczególnie negatywnych
emocji. Przyjrzyjmy się ukierunkowanej
krytyce jakiejkolwiek grupy zawodowej
lub społecznej na celowo przerysowanym
przykładzie.

wyjść z poślizgu przy znacznej prędkości.
Ogólnie, jeżdżenie jest dla nas czynnością
zwyczajną, prostą, nieskomplikowaną, którą
można wykonywać z minimalną uwagą. Przyznajemy, że nie wszyscy są
urodzonymi

mistrzami kierownicy, tak jak
my. Trafiają się jakieś czarne owce,
którym strach powierzyć nawet taczki,
albo czterokołowy rowerek. Nie nasza
liga! Za to w nas, za kierownicą, wstępuje geniusz. Połykamy kolejne kilometry
z rutyną godną zawodowców, powiększając
swoje bogate doświadczenie. Aż dziw, że
nie startujemy w rajdach, marnując nasze
nieprzeciętne umiejętności na zwykłym staniu w korkach, nadrabiając cenne stracone
sekundy na najbliższej prostej z całą mocą
katowanego napędu.
Wszystkim skromnym i pokornym użytkownikom dróg, ostrożnym do przesady,

odpowiedzialnie,
trzymającym się kurczowo przepisów, pozostaje życzyć większej pewności siebie. Nie
zamartwiajcie się trąbieniem, przekleństwami i wyzwiskami. Wy macie większą
szansę bezpiecznie dojechać do celu. Mniej
efektownie, ale chociaż w jednym kawałku.
Bezpiecznej drogi.
(Sebastian Harężlak)

Opiniotwórczość
stronach portali aukcyjnych, branżowych.
Teza: banda oszustów bez godności, robią
ludziom wodę z mózgu, trzeba być podłym
człowiekiem, żeby zniżyć się do takiego zajęcia. Za siedzenie przed komputerem i po-

Grupa: internetowi „trolle” (zwani również „hejterami”). Podmioty wykazują
ich pracę jako stanowiska optymalizacji
działań cyfrowych. Są zatrudniani w celu
utrwalania założeń danego zleceniodawcy, którym może być firma, partia polityczna lub ruch społeczny, czy też religijny.
Operują w mediach społecznościowych,
na forach portali informacyjnych, na
Nr 5 - maj 2019

skupiającym się na jeździe jak na najważniejszym zadaniu w danej chwili, traktującym pojazd jako potencjalne narzędzie do
zabijania i okaleczania, jeżdżącym

wielanie kłamstw dostają pieniądze. Należy
okazać im bezwarunkową pogardę, a najlepiej zakazać takich praktyk i wsadzać do
więzienia.
Do powyższej tezy wystarczy jeszcze
dodać wyssany z palca przykład, jakiegoś wyrachowanego znajomego zarabiającego na „trollingu” kilka tysięcy
złotych miesięcznie za kilka minut klikania w ekran. Przekaz gotowy, trzeba
go jeszcze rozpowszechnić. Brzmi znajomo? To samo można zrobić z każdą
niewygodną grupą. Wystarczą tylko
pieniądze i odpowiednia liczba stanowisk. Nie ułatwiajmy takich praktyk.
Miejmy własne zdanie, oparte na faktach i racjonalnej argumentacji, podczas której obie strony mają coś wartościowego do powiedzenia.
(Sebastian Harężlak)
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Uczestnicy dorocznego Biegu na
Hrobaczą Łąkę szlifowali formę
w ramach specjalnie zorganizowanego treningu. Poprowadził
go ubiegłoroczny zwycięzca Marcin Kubica. Budząca się do życia
wiosna, piękne widoki i solidny
trening – tak w dużym skrócie
podsumować można wydarzenie
będące przygotowaniem dla zawodników do biegu podczas Dni
Kóz.

Foto: Arch. UG Kozy

(M)

W maju tradycyjnie rozpoczął się wyjątkowy okres dla maturzystów. Egzamin dojrzałości w tym roku w naszej miejscowości zdaje 45-ciu trzecioklasistów oraz 5-ciu absolwentów, którzy poprawiają swój dotychczasowy wynik (nie mylić z poprawką!). To odpowiednio 28 dziewczyn i 22 chłopców. Przystąpili do egzaminów z 13. przedmiotów:
języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, filozofii,
fizyki, historii, historii sztuki, informatyki, łaciny i kultury antycznej, matematyki oraz
wiedzy o społeczeństwie. Wyniki poznamy początkiem lipca.		
(RED)

Poprawna odpowiedź w naszej krzyżówce
w kwietniu to: Hrobacza Łąka
Nagrodę otrzymuje Pani Iwona Mieszczak.
(R)
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kultura

XX lat przeglądu SAGA!
Przegląd amatorskich grup artystycznych
SAGA organizowany jest przez Starostwo
Powiatowe w Bielsku-Białej już 20 lat,
a spotkania tradycyjnie współorganizowane są przez Dom Kultury w Kozach.
W tym roku, zaraz po Świętach Wielkanocnych (25, 26 i 29 kwietnia), jako
Polsko-Czeskie Spotkania Amatorskich
Grup Artystycznych SAGA 2019, przegląd skierowany był do placówek kultu-

Magiel kultury

ralno-oświatowych z powiatu bielskiego
oraz miasta Frydek-Mistek. Tegoroczne
spotkania realizowane są w ramach mikroprojektu pn. „Edukacja kulturalna
mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

foto: arch. DK

W tej edycji wzięli
udział młodzi artyści
na co dzień związani
z koziańskim środowiskiem kulturalnym: Młodzieżowa
Orkiestra Dęta, zespół wokalny Włóczykije oraz zespół
taneczny Szase.
(Magdalena Więzik)

Zaproszenie
Gminna Rada Seniorów zaprasza mieszkańców gminy Kozy na spotkanie z kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawicielem Spółdzielni Socjalnej Kino
Marzenie. W jego trakcie będzie można zapoznać się z formami wsparcia dla osób starszych
oraz osób niepełnosprawnych. To również okazja do zapoznania się z działalnością Klubu
Seniora funkcjonującego w Kinie Marzenie.
Na spotkanie zapraszamy do sali koncertowej w Pałacu Czeczów – 22 maja br., godz. 14.00.

Dom Kultury rozpoczyna nowy projekt
pn. „Magiel kultury”, finansowany przez
Narodowe Centrum Kultury w ramach
Programu Domy Kultury +.
Na początku projektu (1-22 czerwca br.)
zostanie opracowana diagnoza społeczna,
której wynik posłuży do wyboru inicjatyw
kulturalnych. Metody badawcze użyte do
stworzenia diagnozy będą uzupełnione
o szeroko zakrojone działania animacyjne (happeningi, np. „Magiel kulturalny”,
„Pierzemy brudy”, czy oparte o występy
zwycięzców poprzedniej edycji projektu (2015). Istotą będzie dotarcie do jak
najszerszego grona osób chcących działać
w sferze kultury.
Analiza materiałów badawczych i zredagowanie diagnozy zostanie zakończone
konkursem na inicjatywę kulturalną (2330 czerwca br.).
Zwycięskie inicjatywy będą mogły zostać
zrealizowane przy wsparciu środków finansowych w drugiej fazie projektu (od
sierpnia do października).
Osoby zainteresowane szczegółami projektu odsyłamy do strony:
www.domkultury.kozy.pl.
(MM)

(GRS)

Bonsai i smaki Dalekiego Wschodu

foto: arch.

Sztuka miniaturyzowania drzew i krzewów,
mimo najczęstszych skojarzeń z Japonią, pochodzi z Chin. Efekt karłowatego drzewa w specyficznym naczyniu osiągany jest nieustanną
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Zrobią swoje

pielęgnacją, wpisującą się często w określone
style – różnią się one najczęściej kształtem i nachyleniem hodowanej rośliny. Niekiedy dany
okaz formowany jest przez pokolenia.

19 maja na scenie widowiskowej zagości
zespół „Włóczykije” ze swym nowym koncertem piosenki aktorskiej, filmowej i musicalowej pt.: „Róbmy swoje”.

Tę niezwykłą sztukę uprawia
młody kozianin – Arkadiusz
Bitner, który postanowił podzielić się z lokalną społecznością swą wielką pasją.
W niedzielę, 9 czerwca, zapraszamy do odwiedzenia jednodniowej wystawy bonsai
w Pałacu Czeczów. Ekspozycja
będzie dostępna w godzinach
12:00-18:00. Spotkanie z Arkadiuszem Bitnerem planowane
jest o godz. 17:00. Zapraszamy
(spo)
serdecznie!

Impreza skierowana jest do wszystkich.
Będzie to widowisko złożone z przebojów
filmowych, musicalowych ostatnich kilkudziesięciu lat, takich jak: „Deszczowa
piosenka”, „Król lew”, „Chicago”, „Metro” i innych. Twórcy chcą zaprezentować
i przypomnieć koziańskiej publiczności wybrane przeboje kina światowego i polskiego. Zespołowi „Włóczykije” zaakompaniuje
Paweł Stępień. Koncert w reżyserii Aleksandry Stępień będzie miał niepowtarzalną
oprawę świetlną i choreograficzną.
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(AS)

zapowiedzi

Wydarzy się w Kozach...

17 maja - 30 czerwca br.

Data

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Dodatkowe informacje

17.05

18.00

Warszawa – Żyrardów projekcja filmu

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

Film dokumentujący spotkanie poetyckie
SAP z udziałem tancerzy RootArt z Kóz,
wstęp wolny

19.05

17.00

Róbmy swoje

Dom Kultury
(sala widowiskowa)

Koncert piosenki aktorskiej w wykonaniu
zespołu Włóczykije www.domkultury.kozy.pl
Bilety – 10 zł

20.05
27.05
03.06
10.06

16.00-17.00

Najpierw masa, potem rzeźba

Pałac Czeczów
(pracownia plastyczna)

Biblioteczne kółko plastyczne dla dzieci

21.05
04.06
18.06

15.00-18.00

Dzierganie wśród książek

GBP (czytelnia)

Zajęcia rękodzielnictwa

21.05

17.00

Interakcja leków z żywnością

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

Otwarty wykład UTW
dr Justyny Kaźmierczak, wstęp wolny

21.05,
28.05,
04.06

17.00-20.30
17.00-20.30
17.00-20.30

Mecze piłki nożnej w ramach Halowej Ligi
Skrzatów

CSW (hala)

www.hls.ligspace.pl

23.05, 30.05,
06.06, 13.06

16.30-17.20
17.30-18.20

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci

CSW (sala korekcyjna)

4,5 zł – wejście jednorazowe na zajęcia

23.05, 30.05,
06.06, 13.06

18.30-19.20
19.30-20.20

Fitness dla Pań

CSW (sala korekcyjna)

10 zł – wejście jednorazowe na zajęcia

25.05

od 09.00

Zakończenie Grand Prix Kóz w minisiatkówce
dziewcząt o Puchar Dyrektora CSW

CSW

24.05

18.00

PCK – koncert

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

wstęp wolny

26.05

od 09.00

Grand Prix Kóz w tenisie stołowym
III turniej z cyklu „Złota Koza 2019”

CSW

Zapisy w dniu zawodów w kasie CSW
wstęp 15 zł – 1 kategoria,
20 zł – 2 kategorie

VII Kojzka Noc Muzeów

Izba Historyczna
Pałac Czeczów

Otwarcie wystawy pt. „ZGUBY” poświęconej
zabytkom archeologicznym odnalezionym
na terenie Kóz przez pana Tomasza Pudełkę. Wystawa potrwa do końca września br.

XVII Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę, I Rajd Nordic
Walking na Hrobaczą Łąkę

zgodnie z trasą biegu i rajdu

www.bnhl.pl

DNI KÓZ 2019

Plac targowy, ul. Szkolna

Szczegółowy program www.domkultury.kozy.pl
oraz na stronach 18-19

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

Dom Kultury
oraz teren Gminy Kozy

Diagnoza społeczna oraz konkurs na inicjatywę kulturalną w ramach Programu Dom
Kultury + Szczegóły w plakatach oraz
www.domkultury.kozy.pl

31.05

19.00-23.00

01.06
1-2.06

od 10.00

1-30.06
02.06

15.00-17.00

Zwiedzanie Izby Historycznej

Pałac Czeczów

04.06

12.00

Zakończenie roku akademickiego UTW Kozy

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

W programie wykład: Psychologia biegu
życia wygłosi dr Zbigniew Marten,
wstęp wolny

09.06

12.00-18.00

Wystawa bonsai
oraz spotkanie z Arkadiuszem Bitnerem

Pałac Czeczów
(taras oraz galeria)

Wystawa prezentująca sztukę miniaturyzowania drzew lub krzewów

10.06

17.00

Promocja Młodych Talentów – prezentacje

Dom Kultury
(sala widowiskowa)

Prezentacje muzyczne, taneczne, plastyczne
etc. przygotowane przez młodych artystów
pragnących rozwijać swoje talenty

11.06

18.00

Promocja Młodych Talentów – finał

Pałac Czeczów
(sala koncertowa)

Rozstrzygnięcie PMT

14.06

19.00

PIAF Katarzyna Dendys-Kosecka Recital

Dom Kultury
(sala widowiskowa)

Porywający recital Katarzyny Dendys-Koseckiej, www.domkultury.kozy.pl, Bilety – 10 zł

15.06

15.00-18.00

Piknik ART

Park przy Pałacu Czeczów

Piknik artystyczny dla dzieci i młodzieży
przygotowany przez Powiatowe Ognisko
Pracy Pozaszkolnej Art

1-5.07

10.00-13.00

Bajkowe wariacje w biblioteczne wakacje

GBP

Zajęcia wakacyjne dla dzieci szkolnych.
Zapisy w GBP

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.
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kozyliada

KOZYLIADA

program		

1 czerwca, Sobota
8.00 – 9.30
9.30 – 10.15
11.30 – 13.30
14.00 – 15.30
15.30 – 15.55
15.55 – 16.05
16.05 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.20
17.20 – 17.35
17.35 – 18.05
18.05 – 18.20
18.30 – 18.45
18.45 – 19.05
19.05 – 19.30
19.30 – 21.00
21.30 – 01.00

Próby techniczne
XVII Bieg na Hrobaczą Łąkę - Start honorowy
XVI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka
Konkurs o Puchar Starosty Bielskiego
Przedszkolaki na ludowo Przedszkole Publiczne w Kozach
Kozyliada - jenga
UKS Lolek Judo
Kozyliada – przeciąganie liny
Lewa, prawa, obrót, skok – niech to będzie pierwszy krok (POPP Art.)
Kozyliada – wyjazd na wakacje
Balet – „Time To Dance”
Kozyliada – narty
LO – W rytmach LO
Pokaz grupy perkusyjnej „Walimy w Kocioł”
Zakończenie Kozyliady
Przerwa techniczna
GRUPA FURMANA + WALIMY W KOCIOŁ
Zabawa z ”DJ”

Ponadto:

Rodzinny Piknik Sportowy (podsumowanie sezonu, mecz piłki nożnej Samorządowcy Gminy Kozy
vs Seniorzy-oldboye
Ok. 10.30 ul. Beskidzka (szlaban)
Start Rajdu Nordic Walking
Zakończenie XVII Biegu na Hrobaczą Łąkę oraz
Ok. 13.30 Hrobacza Łąka
rajdu Nordic Walking
15.00 – 17.00
Rodzinne zawody z UKS LOLEK Kozy
Prezentacja działalności Koła Badaczy Kultury
Galeria w Pałacu Czeczów
– wystawa prac i fotografii uczniów z Koła
Badaczy Kultury, SP 2
Roztańczone świetliczaki – taniec w kolorach
Sala Koncertowa w Pałacu Czeczów
tęczy, Świat bajki – przedstawienie świetlicowe13.00 – 13.45
go kółka teatralnego, SP 2
18.00 – 24.00
Widokowe loty balonowe – łąka przy ul. Szkolnej
9.00 – 15.00 Stadion LKS „Orzeł”

Uniwersalne

Uwaga kierowcy!
Organizatorzy Biegu na Hrobaczą Łąkę oraz Rajdu Nordic Walking proszą kierowców o szczególną ostrożność 1 czerwca na ulicy Beskidzkiej. Tą trasą w godzinach
9.45 – 10.45 pobiegną uczestnicy biegu. Kierowcy proszeni są o nieparkowanie samochodów w ciągu całej ulicy i przy sklepie Paulinka (przy skrzyżowaniu z rondem
Centrum), gdzie zaplanowany został start biegu.		
(red)
Nr 5 - maj 2019
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Łąki Łan to zespół, który wystąpi dla kozian podczas ich święta – Dni Kóz, zwanych w tym roku
„Kozyliadą”.
Zespół, który łączy muzykę elektroniczną z rockiem i funkiem, tworząc przy tym własną jakość,
powstał pod koniec ubiegłego wieku, jako owoc
muzycznych pasji grupy nastolatków. Funkcjonował z powodzeniem wiele lat, a prawdziwym
przełomem okazał się dla niego występ podczas
Przystanku Woodstock w roku 2010. Kariera
zespołu nabrała tempa, wydawali kolejne płyty
i zdobywali za nie wyróżnienia – Łąki Łan dwukrotnie uzyskał nominację do nagrody polskie-

kozyliada

DNI KÓZ 2019

2 czerwca, Niedziela
11.00
11.30 – 14.30
14.45 – 15.20
15.20 – 15.50
15.50 – 16.05
16.05 – 16.30
16.30 – 16.40
16.40 – 17.20
17.20 – 17.35
17.35 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 – 20.30
21.00

Parada Orkiestr
XVI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych – Złota Trąbka
Konkurs estradowy
RootArt – „Takie tańce”
Dyktando gminne
Talenty z Dwójki (SP 2)
Talenty Jedynki (SP 1)
Chór szkoły niepublicznej w Kozach
ZPIT Kozianie
Zakończenie KRKS
Zakończenie dyktanda
Próby techniczne (równocześnie pokaz motocyklowy na ul. Szkolnej)
Łąki łan – gwiazda wieczoru
Zakończenie Dni Kóz

Ponadto:

9.00 – 13.00, sala widowiskowa
w Domu Kultury
10.00 – 16.00
10.00 – 18.00
15.00 – 17.00 Pałac Czeczów
16.15 Pałac Czeczów
18.20 – 19.00
18.00 – 22.00

IX Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Władysława
Honkisza
Koziański Rodzinny Konkurs samochodowy.
Jazdy sprawnościowe i start godz. 10 – 11.00,
płyta boiska asfaltowego LKS Orzeł w Kozach
Ciuchcia beskidzka dla dzieci
Zwiedzanie Izby Historycznej im. A. Zubera
Koziański omnibus – konkurs wiedzy humanistycznej pod patronatem Wójta Gminy Kozy
Stund freestyle motocyklowy (pokaz ewolucji na
motocyklu) ul. Szkolna
Widokowe loty balonowe – łąka przy ul. Szkolnej

Działania dodatkowe w obrębie ul. Szkolnej:

foto: Agnieszka Bieniek

•
•
•

Stoiska prezentacyjne i wystawy na placu targowym,
Wesołe miasteczko,
Inne.

25.05.2019

13.00 – 18.00
Szkoła Podstawowa nr 2

25.05.2019

19.00 – 23.00
Pałac Czeczów – Izba Historyczna

8.06.2019

Boisko CSW Szkoła Podstawowa nr 1

Majowe spotkanie z Dwójką –
Świat baśni magii i fantazji
Noc muzeów – zwiedzanie nowej wystawy Izby Historycznej
im. A. Zubera
Piknik z Szkołą Podstawową nr 1

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany w programie imprez Dni Kóz 2019.

przesłanie w alternatywnym rytmie
go przemysłu fonograficznego „Fryderyki”
(w 2010 i 2017 roku).
Fragment tekstu jednego z utworów grupy,
brzmiący: „Wyjścia plan z między ścian na zielony łąki łan”, nie dość, że wskazuje kierunek,
w jakim muzycy podążają, to jeszcze dał początek wymownej nazwie zespołu.
Główne przesłanie grupy, zawiera się we fragmencie innego utworu: „Wszyscy jesteśmy jednym organizmem” – to najczęściej powtarzany
tekst, szczególnie podczas gestów, takich jak
ukwiecanie sceny.
(Sabina Piskorek-Oczko)
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KALENDARIUM REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, ETAP X

19 kwietnia 2019 roku w Pałacu Czeczów podpisano umowę na
świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach realizowanego
projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy, etap X.
W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKOCENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Funkcja Inżyniera, reprezentującego gminę Kozy,
polega na zarządzaniu zadaniami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy, etap
X”. Do głównych obowiązków Inżyniera Kontraktu należą: kontrola
zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową,
pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi,
zasadami sztuki i wiedzy inżynierskiej, kontrola jakościowa robót
i materiałów budowlanych, organizacja i dokonywanie odbiorów
częściowych i odbioru końcowego, prowadzenie rozliczeń finansowych robót budowlanych. Umowa z Inżynierem zawarta została do
30.06.2022 r.

W ramach Zadania nr 3 do kanalizacji podłączone zostaną budynki przynależące m.in. do ulicy Sadowej

foto: arch. UG

29 marca 2019 roku został przekazany plac budowy dla Zadania nr 3:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż
potoku Pisarzówka, obejmującego rejon Krzemionki. W przekazaniu
udział wzięli: kierownik budowy, przedstawiciel wykonawcy tj. firmy
EKOINSTAL Sp. z o.o. z Suchej Beskidzkiej oraz zastępca wójta
gminy Kozy i kierownik Jednostki Realizującej Projekt. Rozpoczęcie
robót przez wykonawcę tego zadania planowane jest w czerwcu br.

foto: MS

25 marca 2019 r. w Pałacu Czeczów odbyło się podpisanie pierwszej
umowy na roboty budowlane w ramach realizowanego projektu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy, etap X współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczącego Zadania nr 3: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku
Pisarzówka, obejmującej rejon Krzemionki. Budowę kanalizacji dla
przedmiotowego zadania będzie realizowała firma EKOINSTAL Sp.
z o.o. ul. z Suchej Beskidzkiej. Wartość robót wynosi 8 604 330,35 zł
brutto. Planowany termin wykonania zadania: 31.05.2021 roku.

Umowę na realizację kanalizacji w rejonie Krzemionek o wartości
ponad 8 milionów złotych, podpisali w Pałacu Czeczów wójt gminy
Kozy - Jacek Kaliński oraz skarbnik - Katarzyna Matuszek

15 kwietnia 2019 r. został otwarty przetarg nieograniczony dla Zadania nr 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy,
wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejony: Małe Kozy, Wróblowice. Do postępowania wpłynęło pięć ofert. Trwa weryfikacja
dokumentów i badanie złożonych ofert.

Więcej informacji na temat Projektu i realizacji poszczególnych zadań zainteresowani mogą uzyskać w biurze
Jednostki Realizującej Projekt ( JRP) w Urzędzie Gminy
Kozy na II piętrze, pokój 23 lub na stronie internetowej
www.kozy.pl/jrp

foto: arch. UG

17 kwietnia 2019 r. został otwarty przetarg nieograniczony dla Zadania nr 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy,
wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon Starego Dworu. Do
postępowania wpłynęło siedem ofert. Trwa weryfikacja dokumentów i badanie złożonych ofert.

W rejonie Krzemionek plac budowy został przekazany wykonawcy.
W spotkaniu uczestniczyli: zastępca wójta gminy Kozy - Marcin Lasek,
kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Kazimierz Gajda oraz przedstawiciel wykonawcy

