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Cenna krew

foto: arch. HDK PCK

Kolejna tegoroczna akcja krwiodawstwa zakończyła się sukcesem,
kozianie oddali tym razem 17 litrów krwi! Gdyby nie przeciwskazania zdrowotne, wynik byłby jeszcze bardziej okazały. Ostatecznie
z 48 zgłoszonych osób, krew w specjalnym ambulansie mogło oddać
37 uczestników akcji. Czworo z nich życiodajnym płynem podzieliło
się po raz pierwszy. – Pojawiają się nowe osoby oddające krew, niektóre pytają, co trzeba zrobić, by przyjść następnym razem. To bardzo nas cieszy. Zachęcamy kolejnych mieszkańców do uczestnictwa
w tego typu akcjach, nie tylko w Kozach – mówi Magdalena Ryłko,
prezes klubu HDK PCK w Kozach. 		
(MS)

Peleton pierwszy raz

Tegoroczny, 76. Tour de Pologne przejechał 6 sierpnia koziańskimi ulicami: Przecznią i Kęcką. Kolarze w tym dniu nie rywalizowali ze sobą, a trasę przejechali oddając hołd Bjorgowi
Lambrechtowi, belgijskiemu zawodnikowi, który wskutek nieszczęśliwego wypadku podczas wyścigu zmarł dzień wcześniej.
Mieszkańcy, licznie zgromadzeni wzdłuż ulic, serdecznie powitali kolarzy. Nad bezpieczeństwem przejazdu czuwali wolontariusze, policja i druhowie z OSP.
(red)

foto: MN

Światowi „Kozianie”

foto: arch.

Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” kolejny raz wziął udział w wielkim święcie ludowej kultury polskiej i światowej – Tygodniu
Kultury Beskidzkiej. To jeden z najważniejszych festiwali folklorystycznych w Europie. W 56 edycji nasz zespół wystąpił w dniu
otwarcia na scenie w Szczyrku, następnie publiczność oklaskiwała występy kozian w Makowie Podhalańskim. – Prezentowaliśmy
tańce i pieśni koziańskie – mówią członkowie ZPiT. Przez 9 dni
trwania festiwalu na scenach i skwerach w beskidzkich miejscowościach oprócz naszych przedstawicieli, wystąpiło ponad 100
zespołów z całego świata! 				
(EJ)

Body i breloki

foto: arch.

Najmłodsi, nowi mieszkańcy naszej miejscowości mogą liczyć na
specjalny i wyjątkowy prezent. To jedyne w swoim rodzaju koziańskie body przygotowane dla niemowlaków. – Rodzice otrzymują natomiast list z gratulacjami – dodaje Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.
To nowy pomysł koziańskiego samorządu związany z wyjątkową
chwilą dla wszystkich rodzin, jaką bez wątpienia są narodziny potomstwa. Ale nie tylko rodzice i dzieci mogą liczyć na niespodziankę
ze strony Urzędu Gminy. Osoby, które zdecydują się na zamieszkanie w Kozach otrzymywać będą brelok do kluczy wraz z pisemnym
przywitaniem.
(ug)

WYDARZENIA

Most do rozbiórki

foto: MS
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Trwają dalsze prace związane z kompleksową przebudową górnego odcinka ulicy Beskidzkiej. Zrealizowana została już nowa sieć kanalizacji deszczowej, wymieniono istniejący
odcinek kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej wraz z przyłączami. – Obecnie trwają prace
związane z wykonaniem podbudowy na górnym odcinku drogi – informuje Jacek Kaliński,
wójt gminy Kozy. W sierpniu mieszkańcy dostrzegą też inne zmiany na placu budowy, to
m.in. za sprawą rozpoczęcia przebudowy obiektu mostowego. – Wykonawca zapewni przejazd na specjalnie przygotowanym, tymczasowym obiekcie, który powstanie w ciągu ulicy
Beskidzkiej. Liczymy na wyrozumiałość mieszkańców, mając przy tym nadzieję, że aura
pozwoli na szybkie i sprawne zrealizowanie prac – dodaje wójt.
Termin zakończenia robót i oddania do użytku w pełni przebudowanej drogi planowany
jest na październik br.
(ug)

Złote odznaczenie

Korty, squash, szkółka

foto: arch.

Przy ulicy Podgórskiej jesienią do użytku zostanie oddany
nowy kompleks sportowy „Royal Tennis Club”.
Wszyscy entuzjaści tenisa ziemnego oraz squasha powinni więc
odświeżyć swoje rakiety, aby wypróbować swoich sił na najnowszym obiekcie. Trwająca jeszcze budowa obejmuje dwa korty
tenisowe kryte z nawierzchnią sztucznej trawy (czynne cały rok),
dwa korty otwarte z nawierzchnią z mączki ceglanej (dostępne do
użytku w okresie letnim) oraz pełnowymiarowe boisko do squasha i boisko do siatkówki plażowej. Inwestor pomyślał również
o najmłodszych – dla nich powstanie szkółka tenisa Kids Tennis
Club oraz plac zabaw.
Ukończenie inwestycji planowane jest jesienią tego roku, a rekrutacja dla młodych graczy ruszy jeszcze w październiku. Więcej informacji już wkrótce na: www.royaltennisclub.pl oraz na profilu
Facebooka.
Warto dodać, że po ukończeniu pierwszego etapu prac planowany jest kolejny. W ramach drugiego z nich w sąsiedztwie kortów
powstać ma ośrodek wypoczynkowy ze strefą wellness & spa, sala
konferencyjna na 550 osób oraz hotel.

Wyjątkowe wyróżnienie spotkało w tym roku kozianina Benedykta
Gawędę, który otrzymał państwowe odznaczenie za zasługi w działalności charytatywnej, społecznej oraz zawodowej.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał medale kilkudziesięciu
mieszkańcom województwa śląskiego, ale Złoty Krzyż Zasługi przyznany został tylko jednej osobie – panu Benedyktowi. – Wielkie
zaskoczenie, ale też szczęście dla mnie i mojej rodziny – uśmiecha
się społecznik. – To uhonorowanie dotychczasowej pracy na rzecz
seniorów, dobrej współpracy z Domem Kultury i samorządem w Kozach przy licznych projektach – podkreśla.
To nie jedyne z wyróżnień. W ubiegłym roku pan Benedykt zakończył pracę – po ponad 10 latach – w roli prezesa w Kole Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Kozach. Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zdecydował o przyznaniu mu
godności honorowego przewodniczącego koziańskiego Koła. – Cieszę się, że praca, którą wspólnie wykonywaliśmy została doceniona
– komentuje.
Sylwetkę koziańskiego społecznika przybliżaliśmy w lipcowym, ubiegłorocznym numerze Koziańskich Wiadomości.

(R)

(MS)
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SPOŁECZEŃSTWO

Budżet obywatelski
oświetlenie
boiska

Czym jest budżet
obywatelski?

więcej
ławeczek

ścieżka
rowerowa

sztuczna
plaża

łaźnie

Budżet obywatelski zwany jest także partycypacyjnym, ponieważ to
obywatele, mieszkańcy danej miejscowości partycypują, czyli biorą udział
w podziale pewnej kwoty środków na
projekty zgłaszane przez nich samych.
W społeczeństwie obywatelskim mieszkańcy mają liczący się głos, nie
tylko wyborczy, ale także głos do decydowania o tym, co powinno być
zrobione w danej społeczności. To obywatele mają największą wiedzę
na temat lokalnych potrzeb, ponieważ ich codzienne życie w dużej mierze zależy od decyzji podejmowanych na szczeblu lokalnym.
Idea budżetów obywatelskich polega na tym, że część budżetu miasta czy gminy przeznaczana jest na realizację projektów zgłaszanych
bezpośrednio przez mieszkańców. Dzięki temu każdy obywatel może
zgłosić swój projekt, który ma szansę realizacji, jeśli uzyska poparcie
wymaganej liczby mieszkańców.
Często są to projekty o charakterze inwestycyjnym, poprawiające stan
lokalnej infrastruktury drogowej, sportowej czy rekreacyjnej. Mieszkańcy zgłaszają też np. tzw. projekty miękkie, dotyczące wydarzeń,
akcji społecznych itp., których beneficjentami są rożne grupy: dzieci,
młodzież, osoby wykluczone społecznie albo osoby starsze.
W Polsce najczęściej głosowanie na projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego odbywa się drogą internetową lub za pomocą specjalnych kart.
Głosowanie poprzedzone jest analizą zgłaszanych projektów, ważne, by
były one realizowane na mieniu gminnym, były społecznie przydatne oraz
nie faworyzowały żadnej grupy społecznej.
Osoby zgłaszające projekty muszą zadbać o odpowiednie ich opisanie,
a także wstępną kalkulację kosztów ich realizacji. Po akceptacji projektów przez zespoły weryfikacyjne następuje kampania informacyjna,
prowadzona przez urzędy miast czy gmin, a także pomysłodawców
projektów, którym zależy na ich realizacji. Po zakończeniu tego etapu
następuje głosowanie. Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów i mieszczą się w przeznaczonym na ten cel budżecie, są realizowane przez urząd w kolejnym roku. Ich realizacja odbywa się na podstawie przetargów lub zapytań o cenę tak, jak wszystkich innych zleceń
urzędu.
Ważne jest, by mieszkańcy uczestniczyli w procesie decyzyjnym dotyczącym części budżetu, uzyskają wówczas pewność, że aktywnie decydują o tym, co ich otacza. Zebranie odpowiedniej liczby głosów często
wymaga od pomysłodawców wzmożonej aktywności, dzięki czemu
mają okazję zainteresować swoim pomysłem szersze grono. Same zaś
pomysły wychodzą od mieszkańców, nie tylko od radnych czy urzędników.
Dlatego w tym roku mieszkańcy naszej gminy będą mieli okazję po raz
pierwszy zgłaszać swoje pomysły, które mają szansę realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego 2020 roku.
(ug)

amfiteatr
plac zabaw
w parku

Budżet obywatelski 2020

• Zdecyduj, jak wydać 50 000 zł z budżetu gminy Kozy
• POMYSŁ – zapoznaj się z wymaganiami, jakie powinien spełniać
projekt i zastanów się, jak efektywnie wydać środki przewidziane
w budżecie obywatelskim
• WNIOSEK – od 19 sierpnia do 20 września złóż wniosek
w Urzędzie Gminy lub prześlij go pocztą elektroniczną na adres
budzetobywatelski@kozy.pl
• WERYFIKACJA – od 23 września do 4 października będzie prowadzona ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków
• GŁOSOWANIE – odbędzie się od 7 do 28 października w wyznaczonych miejscach oraz elektronicznie
• WYNIKI – zostaną podane do publicznej wiadomości 31 października
• REALIZACJA – projekt lub projekty z największą liczbą głosów
zostaną zrealizowane w 2020 roku
Zapraszamy na spotkanie poświęcone realizacji budżetu obywatelskiego 20 sierpnia o godz. 18.00 do Domu Kultury w Kozach.
Wszystkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego znajdują się na
stronie www.kozy.pl w zakładce budżet obywatelski.

Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy:
– Idea budżetu obywatelskiego to
inicjowanie nowych miejsc w przestrzeni publicznej, wydarzeń, akcji
społecznych. Cieszymy się, że
nasi mieszkańcy wzorem
największych miast
w Polsce będą mieli
możliwość decydowania o wydatkowaniu
środków budżetowych na swoje projekty. Kozianie niejednokrotnie pokazywali swoją kreatywność, wierzę, że głosujący jesienią
będą mieli spory wybór w tym, którą inicjatywę poprzeć. To z pewnością kolejny krok w rozwoju naszej miejscowości.

GMINA
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Jesienne nabory wniosków Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
Jesienią 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
planuje kolejne nabory wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020.
Tym razem o środki będzie można ubiegać się w ramach dwóch projektów grantowych: Budowanie potencjału NGO’s oraz Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej. Projekty grantowe to operacje, które składają
się z kilku małych projektów – zadań, realizowanych przez beneficjentów z obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność. W przypadku projektu grantowego to LGD udziela
wsparcia grantobiorcom, a cały proces naboru wniosków, ich oceny
i wyboru, w tym również zawieranie umów z grantobiorcami oraz
wypłata środków (grantów) będzie realizowany na poziomie Stowarzyszenia.
Wnioski składane w naborze Budowanie potencjału NGO’s powinny
dotyczyć budowania potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym również przez doposażenie w niezbędny sprzęt. Ze
wsparcia mogą skorzystać organizacje pozarządowe z obszaru, które
świadczą usługi dla społeczności.
Drugi nabór – Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej, przeznaczony jest
dla wnioskodawców planujących organizację różnego rodzaju inicjatyw sportowo-społeczno-kulturalnych typu biegi na orientację, marsze nordic walking, biegi, warsztaty, spotkania, konferencje, itp.
Planowana wysokość dotacji w obu naborach to maksymalnie
15.000,00 zł (w formie refundacji poniesionych kosztów, wysokość
dofinansowania – 100%). Minimalna wartość zadania to 5.000,00 zł.
Z naborów mogą skorzystać instytucje i mieszkańcy naszego regionu
(Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice), niewykonujący działalności gospodarczej.
Aby złożyć projekt w zbliżających się naborach należy najpierw zapoznać się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”. Można też skorzystać
z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ziemia Bielska.
Uwaga! Uległ zmianie adres biura. Obecnie Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Ziemia Bielska mieści się przy ul. Regera 81, 43-382
Bielsko-Biała. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 33 8 18 34 11.
Adresy mailowe nie uległy zmianie.
Zapraszamy do kontaktu!
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 8 18 34 11, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.

foto: arch. CSW

W jednym z naborów wnioskodawcy mogą ubiegać się
o wsparcie finansowe na organizację inicjatyw związanych
m.in. ze sportem czy rekreacją.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiany dla kierowców

Od 1 września zaplanowano spore zmiany w sposobie wnoszenia opłat za postój w strefie
płatnego parkowania w Bielsku-Białej. Mając na uwadze fakt, że część naszych mieszkańców korzysta z miejskich parkingów, podajemy kilka informacji przygotowanych przez
Miejski Zarząd Dróg z Bielska-Białej.
W stolicy Podbeskidzia uruchomiony zostanie system 55 sztuk parkomatów na obszarze
strefy płatnego parkowania, przez co zmieni się sposób wnoszenia opłat za postój samochodów. Kierowcy nie będą mogli wnosić opłat za parkowanie w terminie 14 dni od dnia postoju u inkasentów parkingowych, przelewem bankowym czy w kasach MZD.
Obowiązkiem każdego kierowcy będzie wniesienie opłaty za postój niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w parkomacie
bądź za pomocą aplikacji mobilnej (SkyCash, Mobilet). Niedopełnienie tego obowiązku będzie oznaczało naliczenie opłaty dodatkowej niezwłocznie po stwierdzeniu przez kontrolera postoju pojazdu bez ważnego biletu parkingowego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.parkowaniebielsko.pl, oraz w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego
(MZD/R)
Parkowania MZD pod nr. telefonu (33) 472 60 00, e-mail: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl 				
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Czyste powietrze

Realizujemy w naszej gminie drugi etap Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy, przyjęty na lata
2018-2020. Podpisano 108 umów na udzielenie mieszkańcom dotacji na realizację modernizacji, polegającej na
wymianie źródła ciepła – to wszystkie przewidziane na ten
rok. Mieszkańcy złożyli już pierwsze wnioski o rozliczenie
udzielonej dotacji. Jesienią tego roku będziemy ogłaszać
kolejny nabór wniosków na wymianę starych źródeł ciepła, które będą realizowane w 2020 roku.
Niezależnie od tego przypominamy mieszkańcom, że
trwa ciągły nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” realizowanym przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). Celem Programu jest poprawa
efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych. W ramach tego Programu, mieszkańcy województwa śląskiego mogą ubiegać się udzielenie dotacji,
pożyczki na działania związane m.in. z wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej, dociepleniem budynków, montażem
mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych,
wymianą kotłów. Regulamin dofinansowania oraz szczegóły
dotyczące wypełnienia wniosku o udzielenie dofinansowania
z WFOŚiGW dostępne są na stronie internetowej Funduszu
https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.
W Bielsku-Białej przy ul. Legionów 57 znajduje się oddział Funduszu, w którym mieszkańcy mogą skorzystać
z pomocy przy wypełnianiu wniosku.
(ug)

Zbiórka makulatury

W czasie tegorocznych dożynek gminy Kozy, organizowanych 15 września na terenie parku dworskiego
w Kozach będą rozdawane bezpłatnie sadzonki. Co należy zrobić, aby taką sadzonkę dostać? Musimy znaleźć
w domu zbędną, zalegającą makulaturę – stare książki,
gazety, zeszyty, ulotki, czasopisma i oddać je w punkcie odbioru surowców ECO-GREEN, znajdującym się
w Kozach przy ul. Bielskiej 56. Przy odbiorze zostanie
Państwu wydane potwierdzenie o wadze oddanej makulatury (minimalna ilość to 10 kg). Z takim potwierdzeniem należy zgłosić się podczas dożynek gminnych
na stoisko organizowane przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko, gdzie za każde przyniesione 10 kg
makulatury dostaniemy jedną sadzonkę. Jedna osoba
może odebrać nie więcej niż 5 sadzonek. Makulatura
zbierana jest na rzecz szkolnego wolontariatu, działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kozach. Ta
akcja ma uświadomić nam wszystkim, że recykling jest
ważny i że wielu potencjalnym odpadom potrafimy
dać „drugie życie”. Każda tona makulatury to aż 15-17
oszczędzonych drzew. Zachęcamy więc mieszkańców
do wzięcia udziału w tej akcji.
(ug)

Odbiór odpadów
wielkogabarytowych

Informujemy, że we wrześniu i w październiku 2019 r., na terenie gminy Kozy zorganizowana zostanie objazdowa zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.
W ramach zbiórki odebrane zostaną sprzed posesji m.in. meble domowe i meble
ogrodowe, tapczany, dywany, materace, deski do prasowania, wózki dziecięce, walizki,
duże plastikowe zabawki, doniczki, kołdry, koce, zużyte mopy.
Nie będą natomiast odbierane odpady budowlane (m.in. okna, wanny, kabiny prysznicowe, drzwi, puszki po farbach, klejach, kafelki, stare tapety, gruz, styropian), opony
oraz sprzęt elektroniczny i AGD (m.in. telewizory, radia, komputery, drukarki, lodówki,
pralki).
REJON 1: odbiór nastąpi 3 października 2019 r.
Bławatków, Cicha, Dolna, Jana III Sobieskiego, Jaśminowa, Krańcowa (od Witosa do
wiaduktu), Krzemionki, Kwiatowa, Margaretki, Miodowa, Mostowa, Nadbrzeżna (od
wiaduktu do Pisarzowic numery nieparzyste), Nagietkowa, Pogodna, Poziomkowa,
Spółdzielcza, Stawowa, Wiklinowa, Witosa, Woskowa, Wrzosowa, Wyzwolenia.
REJON 2: odbiór nastąpi 11 października 2019 r.
Agrestowa, Bielska (numery parzyste), Boczna, Bratków, Cedrowa, Chmielowa,
Cmentarna, Krańcowa (do wiaduktu), Krzemowa, Malowana, Młyńska, Pod Grapą,
Poprzeczna, Porzeczkowa, Radosna, Sadowa, Sasanek, Sikorek, Św. Walentego,
Topolowa.
REJON 3: odbiór nastąpi 5 września 2019 r.
Agawy, Bielska (numery nieparzyste od Spacerowej do Wapiennej), Brzeziny, Do
Lasu, Karpacka, Krzewów, Makowa, Marzeń, Olchowa, Piękna, Południowa, Ptasia,
Rolna, Spacerowa, Srebrna, Stroma, Wierzbowa, Winorośli, Wypoczynkowa, Zakole,
Złocieni, Złocista, Złota.
REJON 4: odbiór nastąpi 10 września 2019 r.
Akacjowa, Dworcowa, Jutrzenki, Kalinowa, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Ks. K Kochaja, Lipowa, Morelowa, Nadbrzeżna (od centrum do wiaduktu wszystkie numery, od wiaduktu do Sobieskiego numery parzyste), Ogrodowa, Parkowa, Platanowa, Przecznia
(od Krakowskiej do Jana III Sobieskiego), Przemysłowa, Rzemieślnicza, Szkolna, Świt.
REJON 5: odbiór nastąpi 15 października 2019 r.
Astrów, Azaliowa, Bukietowa, Irysów, Krokusów, Lazurowa, Liliowa, Magnolii, Stokrotek, Storczyków, Tęczowa, Tulipanów, Wiejska, Wilgi, Wiśniowa, Wspólna, Zdrojowa,
Zjazdowa.
REJON 6: odbiór nastąpi 17 października 2019 r.
Bagrówka, Bielska (numery nieparzyste od Wapiennej do Beskidzkiej), Beskidzka (numery parzyste), Biała, Chrobacza, Górna, Jasna, Jodłowa, Kręta, Legiońska, Macierzanki, Miła, Pszczela, Skośna, Słoneczna, Słoneczników, Smreków, Sosnowa, Strumyków, Wapienna, Zawiła.
REJON 7: odbiór nastąpi 2 października 2019 r.
Błękitna, Gajowa, Graniczna, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jesionowa, Krakowska (numery parzyste), Ładna, Łagodna, Podgórska, Słowików, Spokojna, Urocza, Zdrowia.
REJON 8: odbiór nastąpi 25 października 2019 r.
Bociania, Cisowa, Czarująca, Czysta, Dębowa, Dobra, Klonowa, Krakowska (numery nieparzyste), Łukowa, Majowa, Modrzewiowa, Orzechowa, Przepiórek, Śnieżna,
Świerkowa, Tylna, Wałowa, Wiosenna, Zacisze, Zagrodowa, Żytnia.
REJON 9: odbiór nastąpi 1 października 2019 r.
Borówkowa, Brzozowa, Chabrowa, Chlubna, Czajki, Czapli, Czereśniowa, Folwarczna, Gołębia, Jabłoniowa, Jaworowa, Jemioły, Kęcka, Koncertowa, Konwalii, Laskowa,
Listonoszy, Malinowa, Nadbrzeżna (od Jana III Sobieskiego do Pisarzowic numery parzyste), Orchidei, Orlików, Polna, Przecznia (od Jana III Sobieskiego do  Pisarzowic),
Rolnicza, Różana, Rzeczna, Sowy, Sójki, Wieżowa, Zielona.
REJON 10: odbiór nastąpi 23 października 2019 r.
Bażantów, Beskidzka (numery nieparzyste), Choinkowa, Cyprysów, Działy, Górska,
Herbaciana, Leśna, Ludowa, Mała, Panienki, Paproci, Piaskowa, Piwonii, Równa, Serdeczna, Wczasowa, Willowa, Zamkowa, Źródlana.
(ug)

WSPOMNIENIE
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Odszedł lekarz humanista

20 lipca na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej liczne grono przyjaciół, sybiraków
i znajomych pożegnało Józefa Pysza. Odszedł
niezwykły człowiek, który pomimo licznych
przeciwności losu od lat najmłodszych do
końca życia zachował optymizm, pogodę ducha, życzliwość i wiarę w człowieka. Bardzo
cenił sobie przyjaźń, ale także hojnie obdarzył
nią wielu ludzi.
W wieku piętnastu lat, 16 marca 1945 roku,
został w Kozach zatrzymany przez funkcjonariuszy NKWD i osadzony w areszcie, który
mieścił się w budynku nr 842 w Kozach. Po
kilku dniach został przewieziony do aresztu
śledczego w Bielsku i umieszczony jako najmłodszy więzień w zatłoczonej ponad wszelką
miarę celi nr 13, która wcześniej pełniła funkcję kaplicy więziennej.

odszedł niezwykły
człowiek, wspaniały
lekarz z duszą humanisty
Po śledztwie w Bielsku trafił do więzień
w Nowym Sączu i Sanoku. Często wspominał, że szczególnie utkwiła mu przebyta droga
z Bielska w kierunku Krakowa, gdy w asyście
konwoju przejeżdżał przez ukochane Kozy,
w odległości około 500 metrów od rodzinnego domu. Po krótkim pobycie w więzieniach,
nocą z 8 na 9 kwietnia 1945 roku, z dworca
w Sanoku wyruszył pociągiem wypełnionym
więźniami na Syberię. Więźniowie, upchnięci
w bydlęcych wagonach, po 70 osób, po ponadmiesięcznej podróży trafili do łagru nr 5a
w Bajdajewce na Syberii. Tam, oznaczony numerem 2654, pracował ciężko fizycznie przy
budowie nasypu kolejowego, często przymierając z głodu i zimna, gdzie główną potrawą
była zupa z lebiody zasypana kaszą jaglaną.
Po pół roku ciężkiej codziennej, dwunastogodzinnej pracy Jego gehenna dobiegła końca i po wielu perypetiach dotarł wreszcie do
punktu repatriacyjnego /PUR/ w Iławie, a następnie do Bielska i do rodziny w Kozach.
Po powrocie studiował na Śląskiej Akademii
Medycznej, po ukończeniu której jako lekarz został skierowany do tworzenia polskiej
służby zdrowia na Ziemiach Odzyskanych.
W Grodkowie wspólnie ze swoim bratem
Henrykiem organizowali pierwszy na tym
terenie oddział chirurgiczny. Był to okres
trudnej pracy u podstaw i walki o zdrowie
i życie ludzi pokrzywdzonych przez wojnę.

Powszechne w tym czasie: choroba Heinego-Medina, gruźlica, brak leków i lekarzy, spędzały sen z powiek młodego kierownika Powiatowego Wydziału Zdrowia w Grodkowie.
Te pionierskie działania opisał dr Józef Pysz,
w sposób czasem humorystyczny, w swojej
książce pt. „W służbie medycyny społecznej –
wspomnienia sprzed wielu, wielu lat”.
Po utworzeniu województwa bielskiego
w 1975 roku, objął stanowisko Głównego Lekarza Wojewódzkiego, dzięki Jego wielkiemu
zaangażowaniu powstało wiele nowych i zmodernizowanych placówek zdrowia.
Do pracy w Bielsku-Białej namówił brata
Henryka, specjalistę z Instytutu Onkologii
w Gliwicach, a następnie szefa opolskiej onkologii. Doskonały lekarz, chirurg onkolog
zorganizował w Szpitalu nr 2 w Bielsku-Białej
ośrodek onkologiczny. Doktor Henryk Pysz
przez wiele lat z wielkim poświęceniem pełnił
funkcję ordynatora oddziału chirurgii onkologicznej, szkolił młode kadry oraz sam wykonał
setki operacji onkologicznych ratując życie
wielu pacjentom. Był to, dzięki inicjatywie
dr. Józefa Pysza, nieoceniony nabytek dla
bielskiej onkologii.
Doktor Józef Pysz za swoją pracę i wielkie zaangażowanie w rozwiązywaniu trudnych problemów służby zdrowia został odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniami resortowymi.
Po przejściu na emeryturę wiele czasu i starań poświęcił upamiętnieniu losu sybiraków
z Podbeskidzia, był głównym inicjatorem
opracowania i wydania dużego dokumentalnego dzieła pt. „Almanach Sybiraków Podbeskidzia”, który został w 2015 roku wydany
przez Zarząd Oddziału Związku Sybiraków
w Bielsku-Białej.
Uwielbiał górskie wycieczki po beskidzkich
szlakach oraz spotkania w gronie przyjaciół
przy wspólnym stole w Gawrze na Przegibku. Te spotkania będą odbywać się nadal, ale
Doktor Józef Pysz zostawił już, niestety, puste
miejsce przy stole.
Słynął też ze wspaniałych własnoręcznie wypiekanych serników, którymi z dumą częstował swoich gości.
Po wielu trudach pracy oraz traumatycznych
przeżyciach na Syberii spędzone lata w Bielsku-Białej przyniosły mu spokój i stabilizację.
To tutaj urodził się długo wyczekiwany, po
dwóch córkach Annie i Marii, syn Piotr, który poszedł w ślady ojca i mamy. Syn ukończył
medycynę i został kardiologiem. Kobietą na
dobre i na złe była dla Doktora żona Lidia,

również lekarka, która w trudnych dniach
choroby otaczała go wielką troską i czułością.
W imieniu Zarządu Związku Sybiraków w serdecznych słowach pożegnał Doktora prezes
Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bielsku-Białej pan Eugeniusz Osika, zaś w imieniu
licznego grona przyjaciół pan Józef Stec.
(Stanisław Gacek/red)

Pod celą nr 13 odżyły
wspomnienia z trudnego
okresu życia

W 2014 roku, po 70-ciu latach od osadzenia
w bielskim areszcie autor tekstu miał zaszczyt towarzyszyć Panu Józefowi w poszukiwaniu Jego ówczesnej celi nr 13 w areszcie
przy ulicy Słowackiego.
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DOŻYNKI

Program dożynek gminnych
Kozy 2019

15 września (niedziela)

•
•
•
•
•

10.00

Formowanie korowodu

10.30

Przejazd korowodu: plac targowy, ul. Szkolna, Krakowska, Kościelna, pl. Ks. K. Kochaja

11.00

Msza św. dożynkowa
(kościół pw. św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza)

12.00

Przejazd korowodu: pl. Ks. K. Kochaja, ul. Dworcowa, Przecznia, Szkolna (do parku)

12.30

Ceremonia dożynkowa (park) przekazanie chleba z udziałem ZPiT Kozianie

13.00 – 14.00

Gwiazda dla rolników Bartosz Gajda (gwiazda kabaretu Łowcy.B)

15.00 – 18.00

FARMER SHOW
II Koziański Wyścig Ciągników Rolniczych o Puchar Wicestarosty (pole przy ul. Parkowej)

14.00 – 15.30

Pokazy i konkursy

15.30

ECO taniec

15.45 – 16.30

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

16.30 – 17.20

To już 10 lat – Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE

17.20 – 17.30

Puchar Wójta Gminy Kozy
dla króla korowodu dożynkowego 2019 (ogłoszenie wyników konkursu „korowód”)

17.30 – 17.45

FARMER SHOW (wręczenie nagród zwycięzcom)

17.45 – 18.00

Walimy w kocioł

18.00 – 24.00

Zabawa taneczna z zespołem DRAVOX

Wioska harcerska (gry i zabawy dla dzieci przygotowane przez koziańskich harcerzy),
Stoiska ECO: drzewko za makulaturę, AQUA SA,
Stoiska handlowe,
Dmuchańce i atrakcje dla dzieci,
Działania artystyczne projektu Magiel kultury.

Na czas przejazdu korowodu dożynkowego w godzinach 10.30-12.20 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym
na ul. Szkolnej, Krakowskiej, Kościelnej, Dworcowej i Przeczniej. Parking na pl. Ks. K. Kochaja będzie przeznaczony wyłącznie dla pojazdów uczestniczących w korowodzie. Organizatorzy przepraszają za utrudnienia
i dziękują za zrozumienie.
W przypadku deszczowej pogody organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu i przeniesienia uroczystości do budynku Domu Kultury w Kozach.

Dożynkowe „Eko akcje”

W trakcie tegorocznych uroczystości dożynkowych będzie można wziąć udział w działaniach promujących ekologiczny styl życia.
Nadleśnictwo Bielsko będzie rozdawać sadzonki drzew osobom, które w okresie od
2 do 14 września dostarczą do punktu skupu ECO GREEN w Kozach przy ul. Bielskiej
minimum 10 kg makulatury (szczegóły na str. 6).
AQUA SA przygotuje prezentację dotyczącą wody i sposobów zapewniających jej wysoką jakość. Będzie można też być bardziej spontanicznym i wziąć czynny udział we wspólnym Eco tańcu, przyjdź i bądź „eco”.
(dk)

DOŻYNKI

Gospodarze z zamiłowania

– Zajmowanie się własnym gospodarstwem
jest czasochłonne i wymaga sporych nakładów
pracy. Ale dla nas to czysta przyjemność – mówią zgodnie Anna i Radosław Wojtusiakowie,
którzy już wkrótce pełnić będą honory starostów dożynkowych w Kozach.
Gospodarstwo państwa Wojtusiaków przy ulicy Malinowej w Kozach, to klasyczny przykład
działalności rodzinnej, kultywowanej z ogromną pieczołowitością i zaangażowaniem. – Gdy
tata przeszedł na emeryturę przejąłem po nim
gospodarstwo. Nie było to dla mnie jakieś wielkie wyzwanie, bo od dziecka mnie to interesowało. Ta pasja po latach nie wygasła – zauważa
Radosław Wojtusiak.
Wspólnie z żoną Anną, także rodowitą kozianką,
przy wsparciu rodziców, systematycznie rozwijają swoje gospodarstwo. Zajmują się m.in. hodowlą 8 sztuk bydła opasowego, w tej dziedzinie
swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje
głównie pan Radosław. Są tu również brojlery,
nad którymi pieczę sprawuje z kolei pani Anna.

Prowadzenie własnego
gospodarstwa to czysta
przyjemność

– Mięso z naszej hodowli służy nie tylko nam,
ale też bliskim i znajomym. Największą satysfakcję przynosi wysoka jakość naszych produktów
– podkreślają rolnicy z Kóz. Dotyczy to także
zdrowej żywności, której w koziańskim gospodarstwie nie brakuje. Znajdziemy tu ziemniaki,
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pomidory, ogórki, paprykę, marchewki, pietruszkę, cebule, cukinie...
Co istotne, gospodarstwem państwo Wojtusiakowie zajmują się hobbystycznie. Pan Ra-

Satysfakcję daje nam
wysoka jakość naszych
produktów

dosław łączy te obowiązki z pracą zawodową,
pani Anna nie pracuje zawodowo, ale poświęca
czas na domowe wypieki i stylizowanie paznokci. Tymczasem na sam codzienny obrządek
zwierząt w gospodarstwie o różnych porach
dnia potrzeba około trzech godzin. Do tego
dochodzą niezbędne prace polowe, jak choćby
koszenie zbóż, w czym mogą liczyć na wsparcie rodziny. – Każdy kolejny dzień mamy wypełniony bardzo intensywnie. Czasu na nudę
naprawdę tu nie ma – uśmiechają się młodzi
gospodarze.
Myślą o rozwoju działalności, na razie borykają się z ograniczeniami sprzętowymi. – Dążymy do tego, aby w przyszłości utrzymywać się
z działalności rolniczej. Konieczne jest jednak
zmechanizowanie gospodarstwa – dodają.
A rodzinną tradycję gospodarowania starają się
przekazać swoim dzieciom. – Oczywiście nic
na siłę, ale cieszy nas, gdy córka i syn chętnie
pomagają w karmieniu zwierząt, czy sianokosach – tłumaczy pani Anna.
We wrześniu Anna i Radosław Wojtusiakowie
będą pełnili zaszczytną funkcję starostów podczas tradycyjnych dożynek w Kozach. Taka

Żniwa to intensywny czas dla rodziny Wojtusiaków.
Z ich twarzy uśmiech jednak nie znika.

Jedno z codziennych zajęć
to hodowla bydła. Pani
Anna z panem Radosławem mają 8 sztuk bydła
opasowego oraz brojlery.

perspektywa nie jest dla nich w żadnej mierze
uciążliwa, czy krępująca. Chętnie będą roznosić
zaproszenia do udziału w dorocznym święcie
rolników, cieszą się możliwością spotkań i rozmów z mieszkańcami, planują też ze szczegółami udekorowanie miejsca głównej części imprezy. – Gorąco zachęcamy mieszkańców Kóz
do wspólnego dożynkowego świętowania. My
od lat jesteśmy stałymi uczestnikami tego wydarzenia. Atrakcji i dobrej zabawy także w tym
roku będzie dla osób w każdym wieku pod dostatkiem, a pogoda na pewno dopisze – mówią
z optymizmem koziańscy starostowie.
(Marcin Nikiel)

W przydomowej szklarni tegorocznych starostów dożynkowych znaleźć
można m.in. okazałe pomidory.
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Mieszkańcy
o kamieniołomie
W czerwcu przy
jeziorze pojawiło
się wielu naszych
mieszkańców.
Po kilku latach
przerwy ponownie
odbyły się w tym
miejscu zawody
wędkarskie.

Co dalej z kamieniołomem?

W czerwcu gmina Kozy przeprowadziła ankietę dot. przyszłości zagospodarowania kamieniołomu. Wzięły w niej w udział 1153 osoby, z czego 86%
stanowili mieszkańcy Kóz. Duże zainteresowanie ankietą to dowód na to, iż
miejsce ma szczególne znaczenie dla wielu z nas. A sporo odpowiedzi osób
niemieszkających na stałe w naszej miejscowości potwierdza potencjał turystyczny miejsca.
Wyniki ankiety? Zdecydowana większość opowiedziała się za zagospodarowaniem terenu dawnego kamieniołomu. Najczęściej wskazywane odpowiedzi (z możliwych do wyboru) to utworzenie szlaków turystycznych i ścieżek
rowerowych, stworzenie tarasów widokowych oraz zagospodarowanie stawu.
Pojawiło się sporo propozycji w pytaniu otwartym o koncepcję zagospodarowania – ciekawych, zaskakujących czy intrygujących. Ich analizą zajmie się koziański samorząd. Tymczasem pokazujemy wybrane wyniki ankiety. Szczegółowe
informacje znaleźć można na stronie internetowej www.kozy.pl
(R)

Czy teren kamieniołomu w Kozach ma zostać zago
Tak

– 1013 odpowiedzi

– 87,9%

Nie

– 96 odpowiedzi

– 8,3%

Nie mam zdania

– 44 odpowiedzi

– 3,8%

88%

KAMIENIOŁOM
Wiek ankietowanych:
do 18 roku życia
od 18 do 30 roku życia
od 30 do 50 roku życia
powyżej 50 roku życia

– 8,5%
– 29,7%
– 43,2%
– 18,6%

19%

43%

wiek
ankietowanych

8%

30%

Jezioro w kamieniołomie w obiektywie
Dariusza Czernka.
Miejsce chętnie
odwiedzane podczas
spacerów.

Jesienią tereny
u podnóża szczytu
Hrobaczej Łąki
mają wyjątkowo
urokliwą kolorystykę.

Jacek Kaliński – wójt gminy Kozy: – Cieszymy się, że na nasze pytania zdecydowało
się odpowiedzieć tak wielu mieszkańców. Utwierdza to w przekonaniu, że kamieniołom
to miejsce szczególne dla wielu z nas, chętnie odwiedzane m.in. w czasie wolnym. Przeprowadzona ankieta będzie bardzo pomocna dla samorządu, przy podejmowaniu kolejnych kroków i decyzji związanych z zagospodarowaniem tego terenu. Czeka nas sporo
pracy, głos mieszkańców jest bardzo ważny. Niektóre z propozycji wykluczają się, inne
można określić zaskakującymi. Na pewno nie będziemy podejmować pochopnych decyzji. Przede wszystkim pamiętamy o ochronie środowiska i walorach przyrodniczych. Na
łamach Koziańskich Wiadomości będziemy informować w przyszłości o naszych ewentualnych zamierzeniach. Dziękujemy każdej osobie, która zdecydowała się na wypełnienie
naszej ankiety.

Rowerki wodne na stawie

ospodarowany?

%

– 98 odpowiedzi
– 343 odpowiedzi
– 498 odpowiedzi
– 214 odpowiedzi
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Pomysły ankietowanych na zagospodarowanie terenu
kamieniołomu w Kozach

Basen z plażą
Źródła termalne, basen z ciepłą wodą
Możliwość pływania w stawie na rowerkach wodnych

8%

Aquapark

4%

Ścieżka dydaktyczna w formie drewnianego deptaka na poziomie jeziora wraz z ławeczkami do
wypoczynku - podobne rozwiązanie Jeziora Plitwickie na Chorwacji.
Ścieżki enduro dla rowerów
Kolejka linowa

zagospodarowanie terenu
kamieniołomu

Amfiteatr koniecznie
Zróbcie tam tyrolke to doskonałe miejsce do tego i może przyciągnąć ludzi z całego Śląska
Ścianka wspinaczkowa, strzelnica, kino pod gołym niebem, kapielisko
Wybudowanie co najmniej 2 altan, które będą przystosowane pod grilowanie lub przygotowanie
duszonek. Kolejkę torową (na wzór kolejek kopalnianych), która łączyłaby kamieniołom z wilczym
stawem i Kapliczką pod panienką, gdzie po trasie obsługa opowiedziałaby historię tych miejsc.
Tor motocyklowy
Zachowanie „naturalnej” formy, bez niszczenia klimatu tego miejsca
Kosze na śmieci np. przy wejściu do kamieniołomu, iluminacja urwisk skalnych, miejsce na ognisko,
altana (y)
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SPORT

Morze, plaża i futbol

Pierwsza połowa lipca młodym zawodnikom UKS Kozy upłynęła na wakacyjnym pobycie w Sztutowie. Nadmorski
obóz pełen był wielu atrakcji, które przyjemne połączyły z pożytecznym.

Podczas obozu nie zabrakło treningów piłkarskich oraz meczów kontrolnych poszczególnych
roczników, czemu służyło m.in. boisko z naturalną nawierzchnią klubu Bałtyk Sztutowo.

Cała grupa UKS Kozy zwiedziła stadion w Gdańsku, podziwiała imponujący obiekt
i obejrzała mecz towarzyski miejscowej Lechii z greckim Olympiakosem Pireus.

Za miejsce do szlifowania piłkarskich umiejętności posłużyła kozianom nawet plaża.

Pożegnanie z morzem miało radosny charakter. 10-dniowy
pobyt w Sztutowie wszyscy wspominać będą jeszcze długo.

Zawodnicy klubu z Kóz zadbali nad morzem
o łatwo dostrzegalne akcenty związane ze swoją
miejscowością.

Jedną z atrakcji, która młodym
zawodnikom szczególnie przypadła
do gustu był rejs statkiem po Wiśle
Królewieckiej.

foto: arch. UKS Kozy

Podopieczni koziańskiego
UKS-u wzięli udział w konkursach
Sprzyjająca aura umożliwiła obozoz nagrodami. Były m.in. rzuty karne, wiczom częste plażowanie i kąpiel
strzały, czy żonglerka.
w Morzu Bałtyckim.

UKS Kozy prowadzi aktualnie nabór dla dzieci z rocznika 2015 i starszych. Klub oferuje m.in. treningi w hali i na otwartym boisku,
udział w ligach piłkarskich, letnie i zimowe obozy sportowe, niezbędny sprzęt dla każdego zawodnika oraz zajęcia pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Kontakt: 509-820-731, uks.dwojka@op.pl.

Taroki popularne

W Kozach ponownie odbył się międzynarodowy
turniej taroka, którego stawką był puchar wójta
gminy.
Specjaliści od taroków do Domu Kultury w Kozach zawitali w jedną z lipcowych sobót. Do rywalizacji, która w gminie od kilku lat znajduje stałe
grono zwolenników, przystąpiło łącznie 52 zawodników. Byli to kozianie, ale także mieszkańcy pobliskich miejscowości, a nawet goście z Czech,
którzy zapewnili międzynarodową obsadę turnieju. Najlepiej w stawce poradził sobie Marian Duźniak, który zgarnął tym samym okazały puchar.

foto: arch.

(R)

SPORT

Złote Mrągowo

13

Tytuł Mistrza Polski obroniony! – taką radosną wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazać mógł Bartłomiej Wawak, tuż
po zakończeniu rywalizacji najlepszych specjalistów od kolarstwa górskiego. W Mrągowie kolarz pochodzący z Kóz wystartował w Mistrzostwach
Polski, w których należał do wąskiego grona faworytów do medali. Bartłomiej Wawak, reprezentujący obecnie grupę Volkswagen Samochody
Użytkowe, zmagania indywidualne wygrał w bardzo dobrym stylu, osiągając na finiszu przewagę 32 sekund nad Markiem Konwą.
– Największym wyzwaniem dla mnie była moja alergia, która w dużym
stopniu obciążyła mój organizm, jednocześnie duże ilości piasku, na którym nie czuję się dobrze. Po starcie udało mi się uzyskać 30-40 sekundową
przewagę, dzięki czemu mogłem kontrolować wyścig aż do mety – opisuje
utytułowany kozianin, który powtórzył tym samym w Mrągowie wynik
z poprzedniego czempionatu. Wprost z Mazur zawodnik udał się do Brna,
gdzie końcem lipca wystartował w Mistrzostwach Europy w kolarstwie
górskim. Tu już tak dobrze nie było, a z walki o dobre miejsce Wawaka wykluczył zerwany w trakcie wyścigu łańcuch. 		
(red)

foto: arch. Bartłomieja Wawaka

Kolejny sezon piłkarski

Po udanym sezonie poprzednim piłkarze i sympatycy LKS Orzeł Kozy
w rozpoczynających się w sierpniu rozgrywkach b-klasowych mogą liczyć na korzystne występy.
W lipcu kozianie zainaugurowali okres przygotowawczy. Prócz treningów drużyna prowadzona przez Rafała Piotrowskiego zaliczyła już serię
meczów kontrolnych. O ile potyczki z zespołami z Kęt zakończyły się
porażkami Orła (2:3 z K3 oraz 0:6 z TS Hejnał), tak w starciu z LKS Sygnał Włosienica wicemistrz klasy B z sezonu minionego triumfował 2:1,
co z kolei dobrze wróży na rozpoczynające się w drugiej połowie sierpnia
rozgrywki.
W sezonie 2019/2020 ekipie z Kóz przyjdzie rywalizować w stawce
12-zespołowej. Jesienią swoim kibicom Orzeł zaprezentuje się u siebie
6 razy, poczynając od zaplanowanego na 17 sierpnia spotkania z jednym
z zespołów bielskiego Podbeskidzia, a kończąc na konfrontacji z LKS
Mazańcowice – w ostatnią sobotę października. Do Kóz zawitają ponadto niebawem drużyny z Jaworza, Bujakowa, Czańca i Łodygowic.

Udanie pierwszą połowę roku kalendarzowego
zamknęli zawodnicy Stowarzyszenia Benchpress Kozy, startujący w konkurencjach siłowych. W niemieckiej miejscowości Freunau
kozianie wystartowali w mistrzostwach Europy
prestiżowej federacji WUAP. Zgarnęli w nich
3 medale, w tym 2 koloru złotego w trójboju
siłowym. W swojej kategorii równych sobie nie
mieli: Wiesław Wróbel i Marcin Helwig, a srebro
przypadło w udziale Grzegorzowi Drewnianemu. To sukcesy znaczącego kalibru, bo w czempionacie w Niemczech udział wzięło aż 650
zawodników z 17 krajów. Po złoto w czempionacie na starym kontynencie sięgnęła również
Beata Kowalska. Zawodniczka Stowarzyszenia
Benchpress Kozy wygrała konkurencję trójboju siłowego w Łucku na Ukrainie, kontynuując
w ten sposób swoje medalowe żniwo. – Z dużym
optymizmem przygotowujemy się do kolejnych

Terminarz seniorów LKS Orzeł
w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020:

1. kolejka – 17 sierpnia, g. 16:00
LKS Orzeł – TS Podbeskidzie III
Bielsko-Biała

2. kolejka – 24 sierpnia, g. 17:00
LZS Beskid Godziszka – LKS Orzeł

3. kolejka – 31 sierpnia, g. 16:00
LKS Orzeł – GKS Czarni II Jaworze

4. kolejka – 7 września, g. 16:00
LKS Zamek Grodziec – LKS Orzeł

5. kolejka – 14 września, g. 16:00
LKS Orzeł – LKS Groń Bujaków

6. kolejka – 21 września, g. 16:00
LKS Ligota – LKS Orzeł

7. kolejka – 28 września, g. 16:00
LKS Orzeł – LKS II Czaniec

8. kolejka – 5 października, g. 15:00
LKS Sokół Zabrzeg – LKS Orzeł

9. kolejka – 12 października, g. 15:00
LKS Orzeł – LKS Słowian Łodygowice

10. kolejka – 19 października, g. 15:00
KS Iskra Rybarzowice – LKS Orzeł

11. kolejka – 26 października, g. 14:00
LKS Orzeł – LKS Mazańcowice
(M)

Europejskie medale

startów. Tym najważniejszym będą dla nas bez
wątpienia mistrzostwa świata, które odbędą się
w październiku niedaleko Bratysławy na Słowacji – mówią trójboiści koziańskiego Benchpress.
Warto wspomnieć, że to kolejne udane zawody
w ich wykonaniu. W marcu przywieźli 12 medali z mistrzostw Polski federacji GPC, z czego
8 złotych (startowali: Magdalena Szpila, Beata
Kowalska, Dorota Trojanowska, Wiktoria Sere-

kos, Grzegorz Drewniany, Wiesław Wróbel, Janusz Witkowski, Marcin Helwig). Końcem maja
w słowackiej Cadcy, gdzie przeprowadzono
europejskie zmagania federacji XPC, wywalczyli
8 krążków, w tym 6 złotych (startowali: Magdalena Szpila, Dorota Trojanowska, Szymon Skrudlik, Wiesław Wróbel, Grzegorz Drewniany,
Janusz Witkowski). 			
(R)
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Powiadamianie ratunkowe

Dziś trudno wyobrazić sobie, żeby w sytuacjach nagłego zagrożenia nie można
było skorzystać z numeru 112. W 2018
roku System Powiadamiania Ratunkowego w Polsce stanowił 17 centrów powiadamiania (po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz jeden dodatkowy w Radomiu) i odebrał ponad 20 milionów zgłoszeń. Numer 112
można wybrać na telefonie komórkowym, stacjonarnym, również w telefonie nieposiadającym karty SIM, także poprzez system eCall (w samochodach), działa on na terenie całej Unii Europejskiej, a jego funkcjonowanie jest prawnie ujednolicone. Przed 2012 rokiem system obsługiwał
połowę wszystkich zgłoszeń, jednak w ciągu roku zdołano przekierować
do niego 100 % połączeń alarmowych z numeru 112. Wprowadzenie
systemu było argumentowane trzykrotnym skróceniem czasu oczekiwania na odebranie zgłoszenia (wg danych MSWiA jest to średnio mniej

Dobrze jest wiedzieć, o czym się mówi.
Niestety, można odnieść wrażenie, że o zagadnieniach złożonych i skomplikowanych
wzajemnymi zależnościami wypowiadają
się laicy albo ludzie pozostający pod wpływem jednostronnych założeń. Lokalnym
tematem budzącym skrajne emocje jest
wycinanie drzew znajdujących się w bezpośrednim ciągu linii komunikacyjnych;
dróg, torów kolejowych, chodników i sieci
energetycznych. O ile nie budzi żadnych
wątpliwości konieczność planowego zagospodarowania naszego otoczenia, to w przypadku usunięcia wielkich drzew rosnących
przy drodze pojawiają się głosy potępienia.
Uświadomione społeczeństwo, które zdaje
sobie sprawę z wpływu rozmaitych czynników na środowisko wie, że koniecznie

niż 10 sekund). Ważnym elementem jest też przyśpieszenie powiadomienia konkretnych służb, których dyżurni i dyspozytorzy nie muszą już
dodatkowo komunikować się między sobą, ale podległe im jednostki są
od razu zadysponowane do konkretnego zdarzenia, takiego jak na przykład wypadek drogowy.
System, oprócz wielu innych zalet, posiada jedną, szczególnie istotną.
Oszczędza czas, który wcześniej był tracony. To właśnie szybka reakcja na zdarzenie decyduje o ludzkim życiu i bezpieczeństwie. Dobrze,
aby każda osoba będąca w centrum wydarzeń, które kwalifikują się do
zgłoszenia odpowiednim służbom, bez zbędnej zwłoki korzystała z tego
ogromnego ułatwienia. Decyzja o wybraniu numeru 112, kiedy jesteśmy
świadkami popełnienia przestępstwa, może uratować czyjeś życie, zdrowie lub mienie. To przede wszystkim od nas zależy, czy świadomie potrafimy korzystać z możliwości, jakie są w naszym zasięgu.

Pseudoekologia

potrzebujemy jak największej obecności
przyrody w naszej przestrzeni, aby przeżyć. Jednocześnie, ci sami ludzie nie chcą
zginąć albo odnieść ran pod spadającym
z góry konarem. Życzą sobie bezpiecznie
i komfortowo podróżować. Denerwują ich
nawet najkrótsze przerwy w dostawach prądu, korki na drodze, spóźnienia pociągów,
brak produktu w sklepie, ociąganie się kuriera z paczką dostarczaną pod same drzwi...
Chcą żyć wygodnie, przyjemnie i bezpiecznie. Przykłady wysoko rozwiniętych krajów
pokazują, że jest to możliwe. Specjaliści
sozologii (nauki o czynnej ochronie przyrody) wyraźnie wskazują wyższość aktywnych działań planowych oraz długoterminowych w zakresie utrzymania i poprawy
stanu środowiska nad nieefektywnym,

(Sebastian Harężlak)

biernym utrzymywaniem zastanych okoliczności. W sytuacji, gdy ani z punktu widzenia prawnego, czy też ekonomicznego,
wreszcie z powodu elementarnych zasad
bezpieczeństwa nie da się uniknąć zagrożenia w inny sposób, tylko bezpośrednim
wycięciem drzewa, rozpowszechnianie
opinii o zamachu na środowisko i budowie betonowej dżungli, brzmią kompletnie
nieracjonalnie. Szafujący bezpodstawnie
pojęciem ekologii powinni dla ochłonięcia
wykonać małe, etymologiczne ćwiczenie:
ekologia (oikos grec. dom, gospodarstwo +
logos grec. nauka, słowo). Może to pomóc
w odnalezieniu właściwych proporcji przed
pochopnym formułowaniem oskarżeń.
(Sebastian Harężlak)
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– tylko złotówkę zapłacą do
końca wakacji za godzinę spędzoną na pływalni CSW w Kozach dzieci i młodzież do 18. roku życia.
Z wydatkiem o   złotówkę większym
muszą w ramach specjalnej promocji
liczyć się dorośli. Koszt godzinnego
pływania to bowiem bilet o wartości
2 złotych.

Wakacyjny konkurs
Na profilu facebookowym Urzędu Gminy w Kozach wziąć można udział
w konkursie. Zadanie? Opublikowanie w komentarzu zdjęcia związanego
z wakacyjnym wypoczynkiem. Zabawa potrwa do 31 sierpnia br., do zdobycia są vouchery o wartości 50 zł ufundowane przez firmę Hand. Szczegóły
konkursu pod adresem – www.bit.ly/KW_Konkurs_Wakacje.

1
Poziomo:
3/ nazwa apteki w centrum Kóz
6/ nożna - króluje na stadionie Orła
7/ poręczyciel
8/ wznoszone na zdrowie
9/ hula - ...
13/ inwestycja prowadzona etapami na terenie Kóz
14/ Legioński lub Wilczy
17/ Franciszek, były długoletni dyrygent orkiestry dętej w Kozach
18/ gwara
19/ obok liryki i dramatu
20/ należy do OSP
Pionowo:
1/ wódz zbuntowanych niewolników rzymskich
2/ obiekt w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach
3/ drobiazg, błahostka
4/ Władysław /zm. 1968/, prawnik, działacz plebiscytowy
5/ imieniem Aleksandra Kunickiego w Kozach
10/ stodoła pod św. Florianem - zabytek architektoniczny
11/ niejeden na terenie Kóz obiekt dla dzieci /dwa wyrazy/
12/ raz w roku jest tłusty
15/ słoik z gwintową szyjką i zakrętką
16/ budynek Grabowskich
Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 31 sierpnia br. podając swoje dane osobowe (imię,
nazwisko, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.
Wysyłając rozwiązanie krzyżówki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, ul.
Krakowska 5, 43-340 Kozy, tel. + 48 33 817-41-09, e-mail: dyrektor@gbpkozy.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Małgorzata Wróbel, nr telefonu: + 48 33 817-42-91,
e-mail: iod@gzosip.kozy.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania Państwa
danych osobowych jest dostępna w siedzibie administratora i na stronie www.gbpkozy.pl
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(Stanisław Laszczak)
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DUABUSCAPRIS (Dwiekozy)

Osiemnastowieczna autostrada

W połowie lat 70. XVIII wieku wojska austriackie zajmowały południowe tereny
Rzeczypospolitej, co było następstwem
wejścia w życie postanowień traktatów
rozbiorowych, nazwanych później I rozbiorem Polski. Zastały one obszar zacofany pod względem komunikacyjnym,
zdominowany błotnistymi drogami, które
po dłuższych ulewach stawały się nieprzejezdne. Władze zaborcze rozpoczęły wprowadzanie różnorodnych reform gospodarczych świeżo zajętych terenów, które
odtąd zaczęto nazywać Galicją. Za priorytet uznano budowę dróg, które w tamtym
czasie stanowiły podstawę komunikacji.
Budowę nowej infrastruktury drogowej,
poprzedziły pomiary wojskowych geodetów i kartografów pod kierunkiem Fridricha von Miega, których efektem stały się
szczegółowe mapy dawnych południowych kresów Rzeczypospolitej. Ich dokładność

dzisiaj możemy porównywać ze współczesnymi mapami internetowymi. Na jednej
z nich widzimy naszą miejscowość, na
której przez dzisiejsze centrum przebiegają dwie równoległe linie, gdzieniegdzie
załamujące się pod niewielkimi kątami. To
projekt nowej drogi łączącej galicyjską stolicę – Lwów ze stolicą cesarstwa – Wiedniem. Trakt ten w całości gotowy był już
w 1785 roku.
Mowa tu o biegnącej przez Kozy na odcinku 5 km tzw. cesarce, czyli trakcie
środkowo-galicyjskim, który obecnie nosi
nazwę ulic Bielskiej i Krakowskiej. Jest
to najstarszy odcinek owej osiemnastowiecznej austriackiej autostrady ukończony w 1781 roku, łączący Białą, poprzez
Kęty, Andrychów, Wadowice, Myślenice
i Gdów z Bochnią. Była to pierwsza tego
typu droga na ziemiach polskich, której
budowę nadzorował austriacki inżynier
Johann Gross. Droga ta miała szerokość
ok. 5 m oraz pobocza do 2 m i była utwardzona na głębokości 0,5 m czterema
warstwami ubitego tłucznia bądź
żwiru. Na długich odcinkach,
gdzie tylko to możliwe, trakt
obsadzano gęsto po obu
stronach drzewami. Rozłożyste korony dębów
bądź lip dawały cień
w słoneczne i upalne
dni, zapobiegając letniej
spaleniźnie odsłoniętych karków furmanów
podróżujących głównie
w dzień. Dziś romantycz-

ne szpalery dwustuletnich dębów i innych
okazów drzew pamiętających galicyjskie
czasy stanowią zmorę drogowców, budząc
skrajne emocje aż po absurdalne stwierdzenia o zagrożeniu dla kierowców.
Powstanie cesarki znacznie ożywiło pod
względem gospodarczym ziemię galicyjską. W samych tylko Kozach przy cesarce
powstały aż trzy duże murowane karczmy,
które niegdyś pełniły funkcję podobną do
dzisiejszych MOP-ów i stacji benzynowych czy zajazdów przy autostradach bądź
drogach szybkiego ruchu. Według dziewiętnastowiecznych relacji: „[…] główna
arteria przerzynająca wzdłuż Galicję była
pełna ruchu w pierwszej połowie tego wieku. Co moment spotykało się ładowane
bryki z towarami, idące długim szeregiem
po cztery, pięć, a nawet często i sześć koni
zaprzężone. Wszystko to przy mijaniu wymagało ostrożności, do tego pocztylioni
otrębywali ciągle swoje zbliżenie, ażeby
im z daleka ustępowali. […]” (Mieczysław
Czuma, Leszek Mazan „Austriackie gadanie czyli encyklopedia galicyjska”, Kraków
1998). Blisko sto lat później po wybudowaniu cesarki sieć komunikacyjną uzupełniono o linię kolejową.
Dziś, po blisko dwustu pięćdziesięciu
latach cesarka w dalszym ciągu stanowi
główną arterię komunikacyjną na linii Bielsko-Biała – Kraków, nie mając ciągle następczyni. Nie zapominajmy, że otrzymaliśmy ją w spadku po austriackim zaborcy.
(Bartłomiej Jurzak)

KULTURA

Do magla – gotowi? – start!

Przed nami kolejny etap realizacji projektu
„Magiel kultury”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy
lokalne 2019.
Pod koniec lipca poznaliśmy inicjatywy,
które w drodze konkursu zostały zakwalifikowane do realizacji. Jest ich aż sześć
(w roku 2015, podczas pierwszego realizowanego przez Dom Kultury projektu DK+,
ten etap przeszły cztery miniprojekty). Ze
szczegółami: harmonogramem, tematyką działań można się zapoznać na stronie
Domu Kultury (www.domkultury.kozy.pl).
Poniżej publikujemy listę zwycięskich inicjatyw wraz z nazwiskami ich autorów:
„Mózg na talerzu” – Jakub Drewnicki, „Grupa Teatralna – stworzenie grupy teatralnej
skupiającej osoby w różnym wieku w celu
realizacji wspólnych spektakli teatralnych
dla mieszkańców gminy Kozy” – Robert
Góra, „Kojskie Q” – Gabriela Pezda, „Fo-

to-On-Plastik” – Przemysław Jakubowski,
„Muzyka kameralna w Pałacu Czeczów,
czyli I weekend z muzyką kameralną” – Maciej Szymonowicz oraz „Sztuka w kontakcie
z naturą – Kozy malowane ziołami” – Izabela Czyrnek.
Dziękujemy wszystkim dziesięciu wnioskodawcom za udział w konkursie. Zapraszamy
do udziału we wszystkich imprezach, or-
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ganizowanych w ramach realizacji „Magla
kultury”.
(Sabina Piskorek-Oczko)

Na księżyc po 50. latach…

W tym roku w Domu Kultury w Kozach odbyły się tygodniowe zajęcia wakacyjne pod tytułem „Kosmiczne wakacje”. 13. osobowa załoga wybudowała swój własny statek kosmiczny oraz próbowała wystartować na księżyc (statek kosmiczny można obejrzeć na parterze
w Pałacu Czeczów w Kozach). Załoga miała okazję udać się również
do Krakowa na niezapomnianą kosmiczną przygodę – zajęcia edukacyjne w planetarium. Podczas pokazu, kosmos i planety były na wyciągnięcie ręki, a każde dziecko uczestniczące w seansie zapragnęło
zgłębiać tajniki nocnego nieba. Ponadto dzielna załoga uczestniczyła
w dwugodzinnym pokazie chemicznym, na którym można było zobaczyć reakcje chemiczne, jak i nieziemskie wybuchy.
(dk)

foto: arch. DK

Nowe formy teatralne

„We mnie jest żyła złota, o której nie wiesz,
a powinieneś” – to tytuł dramatu autorstwa
Pawła Sablika, studenta Wydziału Reżyserii na Akademii Teatralnej w Krakowie.
Właśnie ten tekst stał się w ostatnim czasie
punktem odniesienia w aktywności dla grupy teatralnej „czyżby?!”. 11 lipca odbyła się
prezentacja pracy grupy, w bardzo oryginalnej, pierwszy raz prezentowanej w Kozach
formie – czytania performatywnego.
Przez kilka tygodni, podczas spotkań warsztatowych, młodzi aktorzy mierzyli się z tematyką powszechnie funkcjonującego stereotypu młodzieży, jej charakteru, dążeń
i problemów, konfrontując je z własnymi po-

stawami, obrazem konkretnych ludzi wkraczających w dorosłość.
Paweł Sablik podkreślił oryginalność formy
pokazu ustawieniem sceny. Miejsce dla widowni zostało wyznaczone na zasłoniętej,
wyciemnionej scenie, przed dużym ekranem
telewizora. Występujący natomiast młodzi
aktorzy, znajdowali się w jasnej przestrzeni
sali widowiskowej. Każdy z nich czytał dwa
teksty – jeden bardzo osobisty, zbiór autorefleksji i wyrażeń o rzeczywistości widzianej
bardzo intymnie, subiektywnie – ten tekst
czytany był z końca sali, wprost do mikrofonu. Drugim odczytywanym scena po scenie
tekstem, był dramat „We mnie jest żyła zło-

ta…”; w tym przypadku aktor siadał wprost
przed kamerą, ustawioną tuż za zasłoniętą
kotarą sceną… Widzowie obserwowali więc
na ekranie nagranie „na żywo”, jednak bez
specjalnego nagłośnienia. Co trzeba zaznaczyć, teksty czytane były jednocześnie – osobiste zwierzenie wraz z tekstem czyjejś postaci. Uzyskano w ten sposób wrażenie swoistej
kakofonii. Widz wprowadzony w niepokój,
musiał zadecydować, kogo – i czego – chce
słuchać. Czy skupi się na szczerych wyznaniach młodego człowieka, czy może na słowach dramatu, traktującego o uogólnieniach
na temat młodych ludzi.
(Sabina Piskorek-Oczko)
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KULTURA

Wydarzy się w Kozach...

16 sierpnia - 30 września br.

Data

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Dodatkowe informacje

24-25.08

10.00

Turniej szachowy

Dom Kultury

LKS Orzeł zaprasza zawodników i kibiców
na kolejny turniej szachowy do sali Domu
Kultury w Kozach

31.08

14.00-19.00

Rodzina z pasją

park przy Pałacu Czeczów

piknik rodzinny promujący aktywności i pasje mieszkańców Kóz

3.09, 17.09

15.00-18.00

Dzierganie wśród książek

czytelnia biblioteki

integracyjne warsztaty robótek ręcznych

11.09, 25.09

16.00-17.30

Nosce te ipsum

czytelnia biblioteki

kurs języka łacińskiego dla młodzieży
i dorosłych

15.09

10.30 start
korowodu

Dożynki gminne

park przy Pałacu Czeczów

szczegółowy program uroczystości dożynkowych w Koziańskich Wiadomościach oraz
na plakatach i www.kozy.pl

21.09

18.00

Jubileusze małżeńskie

Dom Kultury

zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje
Dom Kultury w Kozach

29.09

14.00

Święto wiatru halnego

stadion LKS Orzeł

zapraszamy miłośników latawców do wspólnej zabawy i rywalizacji

do uzgodnienia

Tajemnice biblioteki

czytelnia biblioteki

warsztaty poruszania się w labiryncie biblioteki dla klas 1-5 szkół podst.

do uzgodnienia

W zaczarowanej krainie książek

czytelnia biblioteki

spotkania integracyjne z elementami bajkoterapii dla klas 0-3 szkół podst.

do uzgodnienia

Wycieczka w przeszłość

Izba Historyczna biblioteki

zwiedzanie Izby Historycznej dla grup
przedszkolnych i klas 0-3 szkół podst.

do uzgodnienia

Soczewka historii

Izba Historyczna biblioteki

lekcje muzealne dla klas 4-8 szkół podst.
i liceum

do uzgodnienia

Moje zasoby moją szansą

czytelnia biblioteki

warsztaty technik uczenia się, dla klas 6-8
szkół podst. i liceum oraz dla uczestników
indywidualnych

do uzgodnienia

Biblioteczna akademia rock and roll’a

czytelnia biblioteki

comiesięczne rozmowy o muzyce rockowej

czwartki (od
września)

16.00-17.00

Magia kolorów

pracownia plastyczna Pałacu
Czeczów

kółko plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat

czwartki (od
września)

17.15-18.45

Pomaluj swój świat

pracowania plastyczna Pałacu
Czeczów

pracownia malarstwa dla młodzieży i dorosłych

Multimedialny senior

Biblioteka

kurs obsługi smartfona i komputera

wg potrzeb

Małżeńskie Jubileusze

Urząd Gminy wraz z Domem Kultury zapraszają Jubilatów świętujących 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65-lecie pożycia małżeńskiego
na uroczyste spotkanie, które odbędzie się w sali Domu Kultury
21 września 2019 r. o godz. 18.00.
Spotkanie poprzedzone będzie mszą świętą w intencji Jubilatów
o godz. 16.30 w Kościele Parafialnym pw.
św. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza
w Kozach.
Wszyscy Jubilaci, którzy znajdują się
w gminnym rejestrze mieszkańców
otrzymają imienne zaproszenia. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą
w terminie do 10 września 2019 r. w biurze
Domu Kultury w Kozach (I piętro) tel. 33 817 42 32.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Jubilatów.
(usc)

Fredro w Pałacu

Trochę z zaskoczenia i trochę jakby nie w sezonie teatralnym, w Pałacu Czeczów zagościł Fredro, a dokładnie artyści Teatru bez granic ze
spektaklem „Śluby panieńskie,
czyli MAGNETYZM serca”.
Dwa spektakle, grane dzień
po dniu, w lipcu, wszyscy na
wakacjach – to nie mogło się
udać, a jednak. Sala koncertowa w naszym pałacu dwukrotnie wypełniła się po brzegi
– prawdziwy magnetyzm. To
za sprawą Jadwigi Grudzińskiej, reżyserki spektaklu, która
upodobała sobie Pałac Czeczów oraz koziańską publiczfoto: arch.
ność – dziękujemy.
(dk)
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26 nowoczesnych autobusów

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny,
którego jednym z założycieli jest gmina
Kozy, podpisał umowę na zakup nowoczesnych autobusów. Dostarczy je znany
producent pojazdów pasażerskich – Solaris
Bus and Coach S.A. Na drogach powiatu
bielskiego pojawi się łącznie 26 nowych pojazdów – co warte podkreślenia – spełniających wszystkie najnowsze normy względem
ekologii i ochrony środowiska, napędzanych sprzężonym gazem ziemnym.
Z nowych pojazdów pasażerowie skorzystają po raz pierwszy w czerwcu 2020 roku.
Wówczas do taboru bielskiego PKS-u dołączy pierwsze 13 autobusów, kolejne dostarczone zostaną w grudniu przyszłego
roku. Potocznie określanie „dwunastkami”
(długość autobusu to 12 metrów – przyp.
red.) pojazdy są wyposażone w 32 miejsca

siedzące, a mogą pomieścić jednorazowo
maksymalnie 90 osób. Posiadają m.in. klimatyzację, gniazdka z portami USB, monitory LCD, darmowe Wi-Fi, głosowe zapowiadanie przystanków.
(red)
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Trwa budowy kanalizacji sanitarnej w ramach Zadania nr 3. Prace budowlane realizowane są na
kanałach:
• „M” w ulicy Malowanej,
• „C” w ulicy Chmielowej.
Wykonawca wybudował ok. 1 km kanalizacji sanitarnej, i rozpoczął budowę pompowni ścieków P1.
Informacji na temat projektów oraz szczegółów dotyczących realizacji poszczególnych zadań udzielają
pracownicy biura Jednostki Realizującej Projekt w Urzędzie Gminy, II piętro, pokój 23. Zapraszamy też
do odwiedzania strony internetowej http://www.kozy.pl/jrp
(ug)

ulica Chmielowa

ulica Chmielowa

ulica Malowana

