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W tegorocznej edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza Józefa 
Londzina wśród nominowanych znalazł się koziański muzyk – To-
masz Kinecki. Kreowanie przestrzeni kulturalnej wśród społeczności 
poprzez muzykę to jeden z aspektów, który zdecydował o nominacji 
naszego kandydata przez Gminę Kozy. Obszernie działalność na-
szego mieszkańca przybliżaliśmy w poprzednim numerze. Podczas 
listopadowej sesji Rady Gminy Kozy nominowanemu wręczono 
symboliczne kwiaty, dotychczasowej działalności pogratulowali Prze-
wodniczący Rady Gminy Miłosz Zelek wraz z radnymi oraz wójt Ja-
cek Kaliński. A zapewne niebawem znów usłyszymy o kolejnych wy-
darzeniach kulturalnych, związanych m.in. z grupą Walimy w Kocioł, 
której inicjatorem jest Tomasz Kinecki.                        (RED)

Nominowany uhonorowany

Rondo Grabowskiego

foto: arch. 

foto:MS

W czerwcu Rada Gminy Kozy podjęła uchwałę o nadaniu nowej na-
zwy dla ronda położonego w ramach skrzyżowania ulic Beskidzkiej, 
Bielskiej, Krakowskiej i Kościelnej. Po uprzednio przeprowadzonych 
konsultacjach społecznych i pozytywnej opinii Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, skrzyżowanie nosić będzie nazwę im. 
kpt. Krzysztofa Grabowskiego – patrioty, żeglarza, bohatera II wojny 
światowej, związanego rzecz jasna z naszą miejscowością. Pomysło-
dawcą nadania nowej nazwy dla ronda było Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Gminy Kozy. 

(RED)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Mieszkańcom 
zdrowia, wiary w siłę dobra, życzliwego spojrzenia na innych,

pełnych ciepła oraz nadziei Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy 2022 Rok będzie czasem 

nowych możliwości i spełnienia marzeń.

Przewodniczący Rady Gminy Kozy
Miłosz Zelek

Wójt Gminy Kozy
Jacek Kaliński
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Budowa nowej hali sportowej postępuje, a ro-
botnicy prowadzą wyścig z czasem i warunkami 
meteorologicznymi. Założeniem jest bowiem, 
by jeszcze przed zimą zakończyć prace związane 
z fundamentami. Wybudowano już ściany fun-
damentowe od strony ulic Krakowskiej i Prze-
czniej, do wykonania są jeszcze te od strony 
budynku szkoły. Trwają równocześnie roboty 
izolacyjne, montowane są płyty styropianowe, 
układana jest folia kubełkowa. Ułożono także 
system drenażu opaskowego z zasypką żwiro-
wą. – Mamy nadzieję, że zima nie będzie prze-
szkadzać, a tempo prac i plan na ten rok będą 
zrealizowane w pełni – mówi Marcin Lasek, 
zastępca wójta gminy Kozy.          (RED)

Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” 
w Kozach w partnerstwie z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ko-
zach rozpoczyna realizację projektu pt. 
„Klub Seniora w Gminie Kozy”, 
który potrwa do czerwca 2023 r. 
Projekt skierowany jest do osób nie-
aktywnych zawodowo w wieku 60+, 
ze szczególnym uwzględnieniem osób 
z niepełnosprawnościami. Klub senio-
ra zapewnia animację czasu wolnego 

nie mniej niż 62 godziny w miesiącu. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z wie-
lu form wsparcia realizowanych przez 
specjalistów, dostosowanych do indy-
widualnych potrzeb i oczekiwań. Zapla-
nowane są wszelakiego rodzaju anima-
cje z zakresu senioralnego, uczestnikom 
zapewniony zostanie transport oraz po-
siłek podczas zajęć. 
Chętne osoby do udziału w projekcie 
zachęcamy do kontaktu z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ko-
zach. 

Za zimowe utrzymanie dróg na tere-
nie gminy Kozy w sezonie 2021/22 
odpowiedzialne jest Kółko Rolnicze 
w Czańcu. Szczegóły dotyczące od-
śnieżania prezentujemy poniżej.
Ulice: Beskidzka, Bagrówka, Chmielowa 
Cmentarna, Dworcowa, Działy, Gajowa, 
Kościelna, Krzemowa, Legiońska, Liliowa, 
Młyńska, Nadbrzeżna, Panienki, Piasko-
wa, Pod Grapą, Podgórska, Południowa, 
Przecznia, Przemysłowa, Spacerowa, Spół-
dzielcza, Storczyków, Topolowa, Tęczo-
wa, Wapienna, Wiosenna, Wypoczynko-
wa, Zagrodowa, Zdrojowa, Złota zaliczono 
do dróg pierwszej kolejności odśnieżania. 
Druga kolejność to pozostałe drogi w re-
jonach o dużej gęstości zabudowy i drogi 
osiedlowe, zaś trzecia – drogi peryferyjne, 
o małym zagęszczeniu budynków. W przy-
padku obfitych opadów śniegu drogi pery-
feryjne mogą być czasowo wyłączone z zi-
mowego utrzymania.

Uwagi dotyczące zimowego utrzymania 
dróg gminnych można zgłaszać w Urzę-
dzie Gminy Kozy, w godzinach urzędowa-
nia – tel. 33 829-86-50 lub bezpośrednio 
do wykonawcy prac – tel. 33 810-91-08.
Zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 52 
(ulice Bielska i Krakowska) leży w gestii 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad Rejon w Pszczynie – tel. 32 432-29-
77. GDDKiA Oddział w Katowicach pro-
wadzi także całodobowy Punkt Informacji 
Drogowej – tel.  32 259-67-06.
Ulice Sobieskiego, Kęcka, Witosa i odcinek 
ul. Przeczniej od skrzyżowania z ul. Sobie-
skiego do Pisarzowic podlegają Zarządowi 
Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – tel. 
500-159-100. Zarządcą ul. Krańcowej i od-
powiedzialnym za jej utrzymanie jest Miej-
ski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – tel. 33 
472-60-10.
– Prosimy mieszkańców o niepozostawia-
nie swoich pojazdów na ulicach i nieutrud-

nianie przejazdu pługów i pługosolarek, 
szczególnie w czasie obfitych opadów śnie-
gu – mówią przedstawiciele Referatu Obsłu-
gi Techniczno-Gospodarczej. 
Przypominamy równocześnie, że zgodnie 
z Ustawą o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach: Właściciele nieruchomości 
zapewniają utrzymanie czystości i porząd-
ku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników poło-
żonych wzdłuż nieruchomości, przy czym 
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej służącą dla ruchu piesze-
go położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości. Pod pojęciem właściciela 
nieruchomości rozumie się również współ-
właścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowa-
niu, a także podmioty władające nierucho-
mością, w tym dzierżawców.

(OTG)

Hala sportowa „rośnie”

Zimowe utrzymanie dróg

Klub seniora w Gminie Kozy

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kozach

43-340 Kozy, ul. Szkolna 1 (I piętro, pokój 1, 5)
Tel: 33 817-58-27 wew. 2, 5

poniedziałek – piątek: 7.00 – 10.00
czwartek: 7.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00

foto: arch.
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Wydarzenia mijającego roku, w tym szcze-
pienia, wzrastające stawki za śmieci, ale też 
drogowe plany i zamierzenia inwestycyjne – 
te tematy poruszamy w rozmowie z wójtem 
Jackiem Kalińskim. 
Połowa kadencji za nami. Jak podsu-
muje Pan realizację przyjętych w pro-
gramie wyborczym założeń?
Czas upływa bardzo szybko, ale nie próż-
nujemy. Większość wyborczych postula-
tów udało się zrealizować lub są w trakcie 
planowania. Oczywiście są i takie, których 
z przyczyn technicznych lub prawnych nie 
byliśmy w stanie wykonać, jak np. stworze-
nie dodatkowego przystanku autobuso-
wego przy DK-52. Ale jest też wiele spraw, 
które zostały zrealizowane, a nie były przed-
miotem wspomnianego programu. Przede 
wszystkim staramy się wykorzystywać moż-
liwości związane z dofinansowaniami i po-
zyskiwaniem środków zewnętrznych.
O jakich środkach mowa?
Od stycznia 2019 roku pozyskaliśmy już 
ponad 30 milionów złotych na różne inwe-
stycje, w tym m.in. drogowe i kanalizacyjne. 
Rozpoczęła się także przy wsparciu środków 
zewnętrznych budowa hali sportowej. W tym 
przypadku nie pomaga nam jednak wciąż 
trwająca pandemia, co ogranicza m.in. możli-
wość spotkań w niektórych instytucjach. 
Pandemia zdaje się nie odpuszczać. 
Czeka nas kolejny trudny rok?
Musimy być  na to przygotowani, choć 
wszyscy chcemy wrócić do znanej nam 
codzienności sprzed pandemii. To 
okres wymagający wielu poświęceń, 
wpływa niestety także na fundusze 
gminy. Budżet ma mniejsze wpływy, 
a dodatkowe obostrzenia to często nie-
planowane wydatki. Z punktu widzenia 
urzędu staramy się jednak, by jego do-
stępność dla mieszkańców była możli-
wie pełna, oczywiście przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego.
W Kozach kontynuowane będą szcze-
pienia?
Stale możemy zaszczepić się w prywat-
nym ośrodku zdrowia przy ulicy Szkolnej, 
ale także w okolicznych miejscowościach. 
Początkiem roku, gdy możliwości te były 
ograniczone, przygotowaliśmy wspólnie 
z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym Po-
wszechny Punkt Szczepień. Zainteresowa-
nie było spore, tylko w tym punkcie zaszcze-
piono 5521 osób. To zapotrzebowanie wraz 
z upływem czasu jednak zmalało, punkt 
funkcjonował więc do 31 sierpnia br. Możli-
wość zaszczepienia się „mobilnie” przywró-

Inwestycyjny rozwój 
W listopadzie odbyły się dwie sesje Rady 
Gminy Kozy, przybliżamy uchwały podję-
te podczas obu z nich.

9 listopada 2021 r., odbyła się XXXIII sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) Nr XXXIII/242/21 w sprawie zmia-

ny Uchwały Nr XXI/188/20 Rady 
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kozy na lata 2021 
– 2035;

2) Nr XXXIII/243/21 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XXI/189/20 Rady 
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 
roku, Uchwała Budżetowa na 2021 rok 
Gminy Kozy.

 
24 listopada 2021 r., odbyła się XXXIV 
sesja Rady Gminy Kozy, na której podjęto 
następujące uchwały:
1) Nr XXXIV/244/21 zmieniająca 

uchwałę w sprawie powołania stałych 
komisji Rady Gminy;

2) Nr XXXIV/245/21 zmieniająca 
uchwałę w sprawie powołania Komisji 
skarg, petycji i wniosków;

3) Nr XXXIV/246/21 w sprawie ustale-

nia miesięcznego wynagrodzenia Wójta 
Gminy Kozy;

4) Nr XXXIV/247/21 w sprawie przyję-
cia Programu Ochrony Środowiska dla 
gminy Kozy na lata 2021 – 2024 z per-
spektywą na lata 2025 – 2028;

5) Nr XXXIV/248/21 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XXI/188/20 Rady 
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kozy na lata 2021 
– 2035;

6) Nr XXXIV/249/21 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XXI/189/20 Rady 
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 
roku, Uchwała Budżetowa na 2021 rok 
Gminy Kozy;

Przed sesją Przewodniczący Rady Gminy 
oraz wójt Gminy Kozy złożyli gratulacje 
Tomaszowi Kineckiemu, który został 
nominowany jako przedstawiciel Gminy 
Kozy do Nagrody Starosty Bielskiego im. 
Ks. Józefa Londzina w 2021 r.  
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach 
Rady Gminy oraz materiały będące przed-
miotem obrad dostępne są na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Kozy  – www.bip.kozy.pl.               (BRG)

Relacja z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy Kozy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach rozpoczyna rekrutację do projek-
tu unijnego „Aktywna integracja w Gminie Kozy”. Poszukujemy osób bezrobot-
nych i nieaktywnych zawodowo, w tym również i niepełnosprawnych, będących 
mieszkańcami naszej gminy. W ramach projektu oferujemy możliwość wzięcia 
udziału w różnego rodzaju szkoleniach, treningach oraz kursach komputerowych, 
zawodowych i stażach indywidualnie dobranych do uczestnika. Zapewniamy także 
wsparcie psychologiczne oraz możliwość skorzystania z różnych ciekawych działań 
społeczno-kulturalnych i wyjazdów integracyjnych.     

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kozach
43-340 Kozy, ul. Szkolna 1 (I piętro, pokój 1, 5)
Tel: 33 817-58-27 wew. 2, 5
poniedziałek – piątek: 7.00 – 10.00
czwartek: 7.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00

(GOPS)

Aktywna integracja

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Inwestycyjny rozwój 
ciliśmy podczas Dni Kóz i Dożynek, obecnie 
docierają do nas sygnały o znów pojawiają-
cym się zainteresowaniu. Będziemy starali 
się sprostać potrzebom mieszkańców orga-
nizując dodatkowe akcje lub w przypadku 
sprzyjających warunków atmosferycznych 
przywrócić mobilny punkt na stałe. Pamię-
tajmy jednak, że obecnie zaszczepić może-

my się w dowolnym momencie, a szczegóły 
uzyskać można m.in. poprzez bezpłatną 
infolinię 989 lub odwiedzając stronę www.
pacjent.gov.pl.
Zbliżający się rok to podwyżka cen za 
wywóz śmieci. Jaka jest tego przyczy-
na? Czy ceny nie mogłyby pozostać na 
dotychczasowym poziomie?
Stawka za śmieci uzależniona jest od trzech 
głównych składowych – ilości śmieci, kosz-
tów transportu i kosztów przyjęcia ich przez 
Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-
-Białej. Opłata jest więc wyższa w przy-
padku, gdy wzrasta jeden z wymienionych 
wskaźników. A jesienią ZGO poinformo-
wało nas o wyższych cenach podyktowa-
nych wzrostami cen prądu i gazu oraz wzro-
stem płacy minimalnej. W ten sposób cena 
za wywóz śmieci wzrosła…
Czy gmina mogłaby dopłacać do wy-
wozu śmieci z budżetu gminy?
Istnieje taka możliwość, ale wiązałoby się to 
z niezrealizowaniem innego celu. Np. za-
miast łatania dziur, poprawy odwodnienia 
czy wybudowania drogi, przeznaczalibyśmy 
środki na dopłatę do śmieci. A np. dopłata 
tylko 2 zł dla mieszkańca, to ponad 300 ty-
sięcy złotych rocznie, czyli cały budżet prze-
znaczony na remonty cząstkowe dróg w na-
szej gminie. Zdaję sobie sprawę, że to temat 
trudny i wrażliwy, ale musimy racjonalnie 
zarządzać środkami. 
Sporo dzieje się w temacie kanali-
zacji. Czy będą kolejne inwestycje 
w tym zakresie?

Obecnie kończymy dwa ostatnie zadania 
budowy kanalizacji w ramach etapu X. Bu-
dowa ta dotyczy odcinka 32,3 km z 3 prze-
pompowniami, który pozwoli skanalizować 
głównie rejon „Małych Kóz”.  W perspekty-
wie najbliższej przyszłości chcemy pozyskać 
środki na budowę kanalizacji sanitarnej 
w rejonach „Kozy Gaje” oraz „Kozy Zagro-

da”. Przygotowana jest 
już dokumentacja. Nie 
ukrywam, że kończąc 
pracę jako wójt, chciał-
bym, by całe Kozy mia-
ły dostęp do kanalizacji 
sanitarnej. 
A jak z infrastrukturą 
drogową?
Przebudowa dróg to 
bardzo złożony i wy-
magający problem. 
Musimy pamiętać, 
że zanim przystąpi-
my do prac pojawia 

się często potrzeba uregulowania praw 
własności, następnie przygotowujemy 
stosowną dokumentację, pozyskuje-
my środki zewnętrzne do wykonania 
inwestycji. Sporo dróg w Kozach jest 
prywatnych, wówczas jako gmina nie 
możemy ich przebudować. Gmina ma 
prawo inwestowania tylko we własny 
majątek, chyba że dotyczy to odtwo-
rzenia nawierzchni jezdni po budowie 
kanalizacji lub wodociągu. Co ważne, 
niestety sam remont w większości przy-
padków nie wystarczy. Drogi w Kozach 
potrzebują kompleksowych przebu-
dów, uwzględniających właściwą pod-
budowę wraz z kanalizacją deszczową. 
W miarę możliwości technicznych sta-
ramy się również uwzględniać w projek-
tach utwardzone pobocze lub chodnik. 
Co roku staramy się przebudować naj-
bardziej zniszczone odcinki drogowe. 
Jeżeli uda się podtrzymać ten proces, 
to w perspektywie nadchodzącego cza-
su będziemy ponosić coraz mniejsze 
koszty remontów cząstkowych, a liczba 
dróg przeznaczonych do remontu bę-
dzie spadać.
Jakie plany przewidziano więc w zakre-
sie dróg w nadchodzącym roku?
Przed nami dwie duże inwestycje. Pierwsza 
z nich to przebudowa ciągu drogowego, 
w którego skład wchodzą ulice: Storczyków, 
Liliowa, Zdrojowa, Bukietowa, Zamkowa 
oraz części ulic Wiśniowej i Lazurowej. Dru-
gą dużą inwestycją będą sąsiednie drogi: 

ul. Panienki wraz z ul. Piaskową i budową 
parkingu pod Kamieniołomem. Poza tymi 
odcinkami chcemy zlecić przygotowanie 
dokumentacji na przebudowę kolejnych 
odcinków drogowych, m.in. ul. Nadbrzeż-
nej, Wiosennej czy Tęczowej.
Parking przy Kamieniołomie z pewno-
ścią jest bardzo potrzebny. Czy w pla-
nach są także działania związane z tu-
rystyką?
Cały czas staramy się wzbogacać prze-
strzeń wokół Kamieniołomu. Na wiosnę 
zostanie udostępniona część pod stoiska 
handlowe, gdzie również będzie można 
organizować różne spotkania lub wy-
darzenia. Bieżące prace będą związane 
z pielęgnacją zieleni oraz poprawą bez-
pieczeństwa na terenie Kamieniołomu. 
W kontekście rozwoju turystyki w naszej 
gminie, przyszły rok powinien zaowoco-
wać stworzeniem trasy rowerowej łączą-
cej Kamieniołom z Amfiteatrem w Lip-
niku. Planowana trasa to odcinek ponad 
6 kilometrów wykorzystujący istniejące 
już drogi pożarowe na terenie lasów 
państwowych. Będzie to możliwe dzię-
ki współpracy Gminy Kozy z Bielskim 
Nadleśnictwem, która w ostatnim cza-
sie zaowocowała również zwiększeniem 
liczby miejsc postojowych na końcu ul. 
Beskidzkiej.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

ZMIANA GODZIN PRACY
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

Uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku nastąpi 
zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Kozy:

24 grudnia 2021 r.
Urząd Gminy Kozy - nieczynny

31 grudnia 2021 r. 
Urząd Gminy  - od godziny 7:30 do godziny 12:00

KASA - od godziny 7:30 do godziny 10:00

3 stycznia 2022 r.   
KASA - od godziny 11:00 do godziny 15:00

Ponadto informujemy, że w dniach 30 i 31 
grudnia 2021 r. nie będzie można dokonać 
płatności w kasie za pomocą karty płatniczej.

Za utrudnienia przepraszamy

foto: arch.
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Przedszkolaki się nie nudzą
Pierwsze miesiące bieżącego roku 
szkolnego w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w Kozach były bardzo 
intensywne i pełne ciekawych wycie-
czek, spacerów i imprez integracyj-
nych. Uczniowie spragnieni swoje-
go towarzystwa chętnie brali w nich 
udział, doskonale się bawili i spędzali 
czas w przyjemnej atmosferze wspól-
nego działania.
Trudno zliczyć wszystkie atrakcje, które 
czekały na uczniów i ich najbliższych na 
szkolnym pikniku. Gra terenowa, loteria 
fantowa, stanowiska artystyczne, dmu-
chany zamek, ogromne bańki mydlane, 
festiwal kolorów czy wreszcie kiermasz 
ciast – każdy mógł znaleźć coś idealnego 
dla siebie.
Dużą atrakcją były również „nocki” w szko-
le. Podczas nich uczniowie mieli możli-
wość spędzić ze sobą czas na zabawach 
w chowanego, gdy poruszali się po szkole 
z latarkami i wykonywali różne ciekawe za-
dania. Była to też okazja, aby pograć w ko-
szykówkę, siatkówkę i piłkę nożną, posłu-
chać muzyki czy pooglądać filmy.
Szkolni „włóczykije” pokonywali górskie 
szlaki i podziwiali piękne krajobrazy. Inni 
zgłębiali tajniki fizyki, chemii, geologii i ma-
tematyki w Beskidzkim Centrum Nauki. 
Mogli tam poczuć zimny azot, dowiedzieć 
się o minerałach występujących w Pol-
sce i przetestować logiczne myślenie na 
przeróżnych zagadkach matematycznych. 
Uczniowie spędzali czas na pożytecznych 
wycieczkach, m.in. do kina, teatru, zoo, 
ninja parku, a wszystkim towarzyszyły do-
bre humory i radość ze wspólnego spędza-
nia czasu.               (KW/RED)

Jednym z najważniejszych wydarzeń kolejnego miesiąca była uroczystość paso-
wania na przedszkolaka wśród najmłodszych grup. Nie zabrakło i innych atrakcji.
Dzieci ubrane odświętnie w stroje symbolizujące ich grupy prezentowały podczas pasowa-
nia swoje umiejętności zdobyte w przedszkolu. Dla najmłodszych był to pierwszy tak ważny 
występ. W związku z obowiązującymi obostrzeniami został on nagrany i przesłany rodzicom 
drogą elektroniczną. W środę, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, o sym-
bolicznej godzinie 11:11 przedszkolaki ubrane w barwy narodowe odśpiewały „Mazurka 
Dąbrowskiego” w ramach finału akcji „Szkoła do hymnu”.
Dokładnie 25 listopada przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzie-
ci w tym dniu poznały historię pluszowego misia, przypomniały sobie wszystkie znane im 
misie bajkowe, tańczyły w rytm misiowych przebojów, a także degustowały misiowy przy-
smak – miód. Intensywny i ciekawy listopad zakończyły obchodami Dnia Św. Andrzeja. 
Wróżbom i śmiechom nie było końca, a wszystko to oczywiście z przymrużeniem oka.
Ucząc najmłodszych bycia wrażliwym i czułym na potrzeby innych, placówka po raz kolejny 
wzięła udział w akcji charytatywnej „I ty zostań Świętym Mikołajem”. Zebrane dary zostały 
przekazane na rzecz Domu Dziecka w Bielsku-Białej.
6 grudnia to czas najbardziej wyczekiwany przez wszystkie dzieci. W tym roku Mikołaj od-
wiedził przedszkolaków 7 grudnia. Dzieci wzięły udział w muzycznej audycji mikołajkowej, 
po której spotkały się ze Świętym Mikołajem. Był to wyjątkowy czas dla każdego dziecka. 

(PP)

Końcem października klasy 2b i 2c wyje-
chały do Pszczyny. Zwiedzanie tej miej-
scowości rozpoczęto od skansenu 
zwanego „Zagrodą Wsi Pszczyń-
skiej”. Uczniowie mogli zobaczyć 
stare drewniane chaty, ich wystrój, 
wyposażenie. Szczególnie zaintere-
sowali się kuźnią i młynem, a także 
pasącymi się w pobliżu owcami.
Po krótkim odpoczynku na świeżym 
powietrzu czekał na dzieci spacer 
do „Pokazowej Zagrody Żubrów”. 
Przechodząc przez park można 
było podziwiać bajeczne kolory je-
siennych liści. Na drodze dzieci spotkały 
stado gęsi i cudnego pawia. Nauczyciele 
z trudem powstrzymali zachwyconych 
drugoklasistów przed pogłaskaniem pta-
ków. Po dotarciu do celu nastąpił czas 
podziwiania nie tylko majestatycznych 
żubrów, ale także innych zwierząt: danieli, 
muflonów, saren, osiołków. Zaintereso-
wanie wzbudzały również wystawy przy-
rodnicze z okazami zwierząt, rozwiązywa-
nie zagadek czy pamiątki przeznaczone 
do nabycia. W samo południe uczniowie 
uczestniczyli w rytuale karmienia żubrów. 
Odpoczynek na rynku w Pszczynie, w są-
siedztwie ławeczki księżnej Daisy przycią-
gającej jak magnes turystów, był miłym 
przerywnikiem w tym pełnym atrakcji 
dniu, którego ostatnim akcentem było 

zwiedzanie Muzeum Zamkowego. Wy-
strój pałacowych wnętrz i piękno zgro-

madzonych tam eksponatów zachwyciły 
uczestników wycieczki.
W listopadzie w podróż po zakątkach kraju 
wyruszyli ósmoklasiści. Celem było zwie-
dzanie rejonów Dolnego Śląska. W zoo 
w Opolu uczniowie oglądali i  fotografo-
wali różne gatunki zwierząt, z kolei w Mu-
zeum Śląska Opolskiego podziwiali zabytki 
z zakresu archeologii i sztuki. Innym od-
wiedzonym miejscem było muzeum Pol-
skiej Piosenki w Opolu. Pozostałe atrakcje 
to wyjście do twierdzy w Nysie, a więc jed-
nej z najlepiej zachowanych w regionie for-
tyfikacji, wizyta w Pałacu w Mosznej, czyli 
zabytkowej rezydencji powstałej w poło-
wie XVIII w. jako pałac barokowy, oraz wy-
cieczka na Górę św. Anny na wysokość 408 
m n.p.m.                        (SP2)

W szkole z atrakcjami

Polska bez tajemnic
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 wzięli udział w wycieczkach zorganizowa-
nych w ramach ministerialnego programu „Poznaj Polskę”.

foto: arch. SP2

foto: arch. NSP
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Wielu uczniów i absolwentów Szkoły Podstawo-
wej nr 1 odnosiło znaczące sukcesy, dzięki któ-
rym było o nich głośno nie tylko w Kozach, ale 
również nawet w całej Polsce. Nadarzyła się wła-
śnie okazja, aby przedstawić kolejnych dwóch 
uczniów.
Pierwszy z nich to Jakub Mazur, uczeń klasy integra-
cyjnej 6a, który trenuje pływanie od października 2020 
roku w Klubie WSSiRN Start Katowice w oddziale 
Oświęcim pod okiem profesjonalnej kadry szkole-
niowej z tutejszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 
Największe jego sukcesy to: złoty medal w grupie wie-
kowej junior młodszy w pływackich Mistrzostwach 
Polski Osób Niepełnosprawnych (maj 2021, Kraków), 
a także złoto w Zimowych Mistrzostwach Polski Osób 
z Niepełnosprawnościami (listopad 2021, Bydgoszcz). 
Kuba uwielbia pływanie, zawody, treningi i wszystko, 
co się z tym wiąże, nie boi się wysiłku. Dzięki temu czu-
je się ważny, odzyskuje wiarę w siebie i swoją wartość. 
Drugim wybitnie utalentowanym ambasadorem szkoły jest Jakub 
Rzepecki, uczeń klasy 7a, który był jednym z uczestników progra-
mu „You Can Dance – Nowa Generacja”. Po przejściu elimina-
cji w Katowicach znalazł się wśród 55 młodych tancerzy, którzy 
otrzymali zaproszenie do Akademii You Can Dance. Z tej grupy 

jury wybrało do programu 16 tancerzy z całej Polski. Młody kozia-
nin zakwalifikował się aż do półfinału.
Pasją Jakuba jest taniec. Pierwsze kroki stawiał w breakdance i hip-
-hopie. Teraz jego ulubiony styl to taniec współczesny. Poprzez 
udział w popularnym programie spełniał swoje marzenia oraz do-
skonalił techniki tańca.              (SP1)

Żyjemy w czasach, w których rozwój technologii i prze-
mysłu przyspiesza z dnia na dzień. Ma to swoje konse-
kwencje – zarówno pozytywne w postaci nowych tech-
nologii i udoskonaleń naszego życia, jak i negatywne, 
by wspomnieć o zanieczyszczeniu środowiska. Może-
my jednak sami zadbać o to, w jakim świecie żyjemy.

Zespół licealistwów z klasy pierwszej i trzecich pod kierun-
kiem nauczycieli uczestniczy w konkursie „Eko-miasto”, 
przygotowanym przez naukowców Politechniki Śląskiej. To 
inicjatywa wieloetapowa i polegająca na realizacji zadań z za-
kresu ekologicznych rozwiązań w mieście.
Uczniowie opracowali i wykonali już stanowisko stacji mete-
orologicznej, zgromadzili potrzebne urządzenia pomiarowe, 
samodzielnie wykonali wiatromierz. Przez 30 dni zbierają 
dane (pomiary, obserwacje), potem odbywa się porównanie 
wyników własnych z danym meteorologicznymi, analiza i in-
terpretacja oraz wnioski.
Kolejne zadanie to też duże wyzwanie dla uczniów, wszak 
muszą zaprojektować aplikację promującą, wspomagającą 
i uświadamiającą zachowania proekologiczne wśród miesz-
kańców miast. 
Zadania merytoryczne, które zespoły otrzymują do rozwiąza-
nia dotyczą szeroko pojętego eko-miasta, m.in. odnawialnych 
źródeł energii, ochrony zasobów wodnych, gleby i powietrza, 
gospodarki obiegu zamkniętego, transportu, architektury 
i budownictwa. Wymagają wiedzy, umiejętności społecznych 
i konkretnych działań praktycznych. To eksperyment i nauka 
przez działanie. 

(JG/BU)

W Czechowicach-Dziedzicach odbyły się Drużynowe 
Powiatowe Zawody Pływackie, w których doskonale 
spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.

Złote medale zdobyli: Zuzanna Bącal z klasy 8a (50m motyl-
kiem), Julia Kajdas z kl. 5a (50m grzbietem), Konrad Jurzak 
z kl. 4a (50m dowolnym) oraz Kacper Mika z kl. 7a (50m do-
wolnym). 
Srebrne medale przypadły: Aleksandrze Dudzik z kl. 4a (50m 
grzbietem), Wiktorii Kozik z kl. 7c (50m motylkiem), Lenie 
Jakubiec z kl. 5a (50m dowolnym), Matyldzie Wieczorek z kl. 
2b (50m dowolnym), Julii Placie z kl. 4b (50m klasykiem), 
Bartoszowi Mikulskiemu z kl. 5a (50m grzbietem), Miłoszo-
wi Wieczorkowi z kl. 5a (50m klasykiem), Natanowi Szarejko 
z kl. 8b (100m dowolnym) i Patrykowi Nugentowi z kl. 8b 
(100m grzbietem). 
Na brązowe medale zasłużyli: Emilia Stasiak z kl. 7a (50m 
klasykiem), Mikołaj Satława z kl. 3b (50m grzbietem), Anna 
Mól z kl. 7b (100m dowolnym), Daria Handzlik z kl. 7b (50m 
dowolnym), Nikola Madejska z kl. 7b (50m grzbietem), Rok-
sana Wójcik z kl. 7b (100m grzbietem), Julia Handzlik z kl. 
8b (100m zmiennym), Agata Kuc z kl. 8b (100m klasykiem), 
Emilia Myśków z kl. 8b (50m dowolnym), Bartosz Byrski 
z kl. 8b (100m zmiennym), Filip Filarski z kl. 8a (50m mo-
tylkiem), Mikołaj Isaienko z kl. 5a (50m motylkiem), Emil 
Honkisz z kl. 8b (100m klasykiem), Adam Koza (50m do-
wolnym) i Filip Bucała z kl. 7c (50m klasykiem).
Drużynowo młodsze dziewczynki i chłopcy zdobyli 2. miej-
sca, a starsi lokatę 3. 

(SP2)

Oni mają talent

Projekt eko-miasto Pływackie medale

 Jakub Mazur  Jakub Rzepecki
foto: arch. SP1
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Coraz mniej czasu na wymianę kopciucha!

Jednostka Realizująca Projekt pn. 
„Budowa Kanalizacji Sanitarnej 
w Gminie Kozy etap X” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko przedstawia aktualny 
harmonogram prac związanych z sze-
roko zakrojoną inwestycją.

ZADANIE nr 2 – Budowa kanalizacji 
sanitarnej w rejonie Kolektora Czer-
wonka od granicy gminy do torów 
PKP oraz w rejonie ulicy Dolnej jest już 
zakończona. Mieszkańcy tych rejonów po 
otrzymaniu informacji o warunkach przy-
łączenia się do kanalizacji sanitarnej rozpo-
częli już włączanie swoich domów do sieci 
kanalizacyjnej.
Na ZADANIU nr 3 – Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gmi-
ny Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, 
obejmującej rejon: Krzemionki za-
kończono prace i tym samym rozpoczęła 
się wysyłka informacji o obowiązku przy-
łączenia nieruchomości do kanalizacji sa-
nitarnej. Zadaniem tym objęte są następu-

jące ulice: Sadowa, Chmielowa, Mostowa, 
Krzemowa, Św. Walentego, Agrestowa, 
Sasanek, Sikorek, Bratków, Boczna, Krań-
cowa, Bielska, Malowana. 
Realizując ZADANIE nr 4 – Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej na tere-
nie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pi-
sarzówka, obejmującej rejon: Małe 
Kozy, Wróblowice odtworzono na-
wierzchnię dróg tłuczniowych ul. Brzeziny 
i Marzeń oraz zrealizowano montaż pom-
powni P3. Warstwa wiążąca została z ko-
lei wykonana na ul. Winorośli, Karpackiej 
oraz Południowej. 
W grudniu na ZADANIU nr 5 – Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku 
Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary 
Dwór – planowane jest odtworzenie na-
wierzchni na ul. Złotej i Wierzbowej oraz 
umocnienie potoków. 
Informujemy ponadto, że zrealizowa-
ny został filmik instruktażowy, poka-
zujący działania, które należy podjąć 
w celu wykonania przyłącza do domu. 

Zachęcamy do zapoznania się z tym 
materiałem filmo-
wym, który znajduje 
się na gminnej stro-
nie internetowej – 
www.kozy.pl/jrp

UWAGA! Brak zasto-
sowania się do warun-
ków technicznych wy-
konania przyłącza wydanych przez  ZWiK 
w Wilamowicach, skutkuje brakiem moż-
liwości spisania protokołu odbioru końco-
wego przyłącza. Prosimy, aby przed przystą-
pieniem  do wykonania robót budowlanych 
dokładnie zapoznali się Państwo z treścią 
dokumentacji otrzymanej z Urzędu Gminy 
Kozy, w tym wydanymi przez ZWiK w Wi-
lamowicach warunkami technicznymi. 
Wszelkie informacje dotyczące wykonania 
przyłącza kanalizacyjnego można uzyskać 
także pod numerem telefonu: 33 829-86-
52 oraz osobiście w biurze Jednostki Reali-
zującej Projekt w Urzędzie Gminy Kozy, 
pokój nr 23 (II piętro).    (UG)

Termin opłat za śmieci
Przypominamy mieszkańcom, że 31 grudnia br. upływa termin uiszczenia IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi za 2021 rok.  Wpłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy Kozy lub przelewem na indywidualne konto bankowe. 
W przypadku wątpliwości, co do wysokości należnej opłaty pracownicy Urzędu Gminy Kozy udzielą Państwu niezbędnych 
informacji, pod nr telefonu: 33 829 86 78.                   (UG)

Przypominamy mieszkańcom, że 31 
grudnia tego roku mija termin wymia-
ny kotłów lub pieców ponad 10-letnich lub 
pozbawionych tzw. tabliczki znamionowej. 
Obowiązek taki wprowadziły zapisy tzw. 
„uchwały antysmogowej”,  przyjętej przez 
Sejmik Województwa Śląskiego. Wpro-
wadzone w 2017 r. przepisy w praktyce 
oznaczają, że każdy właściciel/użytkownik 
eksploatujący stare instalacje grzewcze jest 
zobowiązany do ich modernizacji. 
Zachęcamy Państwa, aby w trosce o nasze 
zdrowie i otoczenie zastosować jak naj-
bardziej ekologiczne sposoby ogrzewania. 
Wymiana starych instalacji grzewczych na 
nowoczesny kocioł gazowy lub wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii - za-
montowanie pompy ciepła lub paneli foto-
woltaicznych będzie dobrą alternatywą dla 

kotłów na paliwo stałe.  
Informujemy również, że na realizację za-
dań wskazanych w „uchwale antysmogo-
wej” właściciele budynków lub wydzielo-
nych lokali mieszkalnych 
w budynkach jednorodzinnych mogą 
otrzymać wsparcie finansowe udzielane 
przez:

1. gminę Kozy - do wymiany starych ko-
tłów - w ramach realizacji Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla gmi-
ny Kozy na lata 2021-2023;

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach - mieszkańcom woje-
wództwa śląskiego, do szeregu działań 
modernizacyjnych w ramach Progra-
mu Czyste Powietrze.

Dodatkowo, po modernizacji można rów-

nież uzyskać ulgę podatkową na termomo-
dernizację (ulga termomodernizacyjna). 

(UG)

Kanalizacji ciąg dalszy

Zeskanuj i obejrzyj 
materiał filmowy



Doroczny konkurs na bożonarodze-
niową kartkę świąteczną rozstrzygnię-
to, choć niemalże tradycyjnie komisja 
konkursowa musiała długo dyskutować 
na temat ostatecznych decyzji. Spośród 
kilkudziesięciu zgłoszonych kartek, 
zwycięską wybrano propozycję Mileny 
Ficek. 
Nagrodzono także najlepsze prace 
w trzech kategoriach, do pięciu autorów 
trafiły wyróżnienia, w tym te przyzna-
wane za pomocą głosów internautów. 
Tradycyjnie zwycięska praca została 
powielona w nakładzie drukarskim i ro-
zesłana przez Urząd Gminy w Kozach 
ze świątecznymi życzeniami. 
Szczegółowe „wyniki” konkursu orga-
nizowanego przez wójta Gminy Kozy 
i Stowarzyszenie Kozianki prezentuje-
my obok:

Nagrodzone kartki:
• Kartka do druku: Milena Ficek 6a SP1
• Najlepsza kartka w kategorii klas I-III: 

Tatiana Malarz 2c SP2
• Najlepsza kartka w kategorii klas IV-

-VIII: Anna Mól 7b SP2
• Najlepsza kartka w kategorii klas LO: 

Zofia Lasek 1b LO
Wyróżnienia:
• Wyróżnienie Wójta Gminy Kozy: 

Wiktoria Stolarczyk 7 SP2
• Wyróżnienie Stowarzyszenia Kozian-

ki: Filip Witkowski 1a SP2
• Wyróżnienie Dyrektora Domu Kul-

tury: Mateusz Gmaj 7c SP2 i Iwona 
Dybał 3b SP1

• Wyróżnienie internautów: Milena 
Małysz 2d SP1

(RED)

Świąteczne kartki
ŚWIĘTA 9
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Foto podsumowanie 2021

Sporym zainteresowaniem cieszyły 
się koziańskie body, toteż początkiem 
roku rodzice małych pociech dumnie 
prezentowali najmłodszych w charakte-
rystycznym ubiorze z napisem „Jestem 
z Kóz” w ramach konkursowej zabawy 
w sieci. Dodajmy, że na koniec ubiegłe-
go roku Kozy liczyły 13 029 mieszkań-
ców, kolejną statystykę zaprezentujemy 
już w 2022 roku!

Pandemiczne obostrzenia początkiem roku sprawiały, że wiele wydarzeń odbywa-
ło się za pośrednictwem sieci. Wykłady on-line w UTW, zajęcia szkolne, e-ferie, ale 
także wydarzenia kulturalne. Na zdjęciu Śmierguśnicy, którzy zawitali tym razem 
w naszych domach poprzez ekrany telewizorów, komputerów i telefonów.

Sportowych akcentów w naszej miejscowości nie brakowało. Jednymi z nich były 
zmagania w ramach dorocznego Biegu na Hrobaczą Łąkę i choć młodszego, to jed-
nak cyklicznego już rajdu nordic walking. 

Staraniem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – Koło w Kozach oraz koziań-
skiego Stowarzyszenia Staw Kamieniołom wokół zbiornika wodnego  w Kamienio-
łomie pojawiły się wytyczone miejsca na ogniska oraz ławeczki. Rekreacja i wypo-
czynek w tym miejscu stały się więc jeszcze przyjemniejsze. 

Jesienią odbywały się kolejne odsłony 
wydarzeń, które kozianie polubili. Za-
wody wędkarskie, festiwal duszonek 
czy popularne już spotkanie w ramach 
grzybobrania znów przyciągnęły liczne 
grono uczestników.  
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Foto podsumowanie 2021 Co wydarzyło się na przestrzeni mijających 12 miesięcy w naszej gminie? Na to pytanie zapewne każdy z nas mógłby odpowiedzieć 
inaczej. Tradycyjnie jednak nasza redakcja przygotowała krótkie i subiektywne, zdjęciowe podsumowanie mijającego roku.              (RED)

Staraniem Gminy Kozy na placu targowym przy ulicy Szkolnej 
funkcjonował mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19. 
Korzystali z niego zarówno kozianie, jak i mieszkańcy regionu. 

Prace związane z budową kanalizacji w ramach etapu X 
postępowały i sukcesywnie postępują w ramach pięciu 
zadań, o czym szczegółowo informujemy w każdym wy-
daniu naszej gazety.

Sporo inwestycji, zarówno w okresie zimowym, jak i let-
nim przeprowadzono w placówkach oświatowych. M.in. 
w starym budynku Przedszkola Publicznego wymieniono 
stolarkę okienną, w innych szkołach remontowano i od-
świeżano sale, korytarze, pokoje nauczycielskie, w Szkole 
Podstawowej nr 1 przygotowano Zieloną Pracownię. 

W czerwcu otwarto w Kozach kolejny plac zabaw. To efekt 
wspólnego zaangażowania naszej społeczności, dzięki któ-
remu gmina Kozy została laureatem w znanym konkursie 
Podwórko Talentów NIVEA. 

Po przerwie w 2020 roku, jesienią tego roku powróciły Dni 
Kóz i Dożynki. Liczne wydarzenia kulturalno-artystyczne 
stanowiły równocześnie Święto Powiatu Bielskiego. 

Park stał się miejscem regularnych spotkań, m.in. za spra-
wą Letniej Sceny Czecza. Były wspólne wieczory filmowe 
organizowane przez bibliotekę, strefa kibica przygotowa-
na przez CSW czy wydarzenia kulturalne – m.in. piknik 
Przygoda z Afryką czy koncert KozyNostra Rock Fest.
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Rekordowe grono aż 319 zawodników z Polski i Czech sta-
nęło w niedzielę 28 listopada na starcie XIII edycji Pływac-
kich Andrzejek. Miejscem zmagań była tradycyjnie pływal-
nia Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach.
W stylu dowolnym, klasycznym, grzbietowym, zmiennym i mo-
tylkowym rywalizowali pływacy, którzy zdecydowali się zawitać 
do Kóz. Na zwycięzców poszczególnych kategorii – już od grupy 
w wieku 9 lat – czekały pamiątkowe medale i dyplomy, najlepsi za-
wodnicy z każdego rocznika otrzymali statuetkę, a kluby walczyły 
zażarcie o puchar w klasyfikacji drużynowej.
W klubowym rankingu na czele zameldowali się ostatecznie repre-
zentanci Nika Sport Team Kraków, którzy wyprzedzili Mantę Ko-
chłowice Ruda Śląska i Dragona Będzin. Wyniki na miarę 5. miej-
sca osiągnęli podopieczni Victorii Kozy. Nie zabrakło rekordów 
życiowych pływaków, pokonywania słabości i ogromnego zaanga-
żowania. Bilans ekipy gospodarzy to wartościowe 11 medali. Naj-
cenniejszy trafił do Sydney Zagonari, srebrne padły łupem Mikołaja 
Borkowskiego, Konrada Jurzaka, Sydney Zagonari, Katarzyny Dudy 
i Bartosza Kosmatego, zaś brązowe – Kingi Froń, Mikołaja Wielgusa, 
Konrada Jurzaka, Mikołaja Borkowskiego i Piotra Łaza.                (R)

Reprezentanci Stowarzyszenia Spor-
tów Siłowych Benchpress Kozy po-
nownie stanęli na wysokości zadania, 
wieńcząc medalowymi zdobyczami 
kolejny udany sezon. Trójboiści z gmi-
ny Kozy wystartowali w październiku 
w zawodach federacji XPC, które od-
były się w Siedlcach.
Debiut w zmaganiach tej rangi zaliczyła 
Natalia Szpila, która błyskawicznie wdar-
ła się do czołówki. W swojej kategorii wie-
kowej do lat 16 w wadze do 52 kg zdobyła 
złoty medal, ustanawiając przy tym rekord 
Europy wynikiem 90 kg.
Magdalena Szpila w grupie do lat 19 tak-
że nie miała sobie równych, a osiągnięcie 
130,5 kg również oznacza poprawę naj-
lepszego dotąd rezultatu na Starym Kon-
tynencie. Warto dodać, że wśród wszyst-

kich startujących zdobyła 2. miejsce, za co 
otrzymała okazały puchar.
W kategorii masters 100 kg wysoką for-
mę potwierdził Grzegorz Drewniany. 
W martwym ciągu podnosząc 260 kg 

zdobył aż dwa złote medale, 
a w rywalizacji open 3. lokatę. 
Dwukrotnie najwyższe miej-
sce wśród mastersów stało 
się także udziałem Wiesława 
Wróbla. Z kolei w konkuren-
cjach RAW i EQ w martwym 
ciągu uzyskiwał odpowiednio 
1. i 2. miejsce.
Łączny dorobek koziańskich 
zawodników to zatem: 5 zło-
tych medali, 1 puchar złoty 
oraz po krążki koloru srebrne-
go i brązowego. – Zawody od-

były się na światowym poziomie. Można 
mówić natomiast o pewnym wyjątku – na-
sza konkurencja zakończyła się o godzinie 
1:00 w nocy. Było jednak warto – komen-
tuje trener Wiesław Wróbel.    (RA)

Znakomicie spisali się uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Kozach podczas 
finału powiatowego w piłce nożnej.
W rywalizacji z najlepszymi drużynami 
z powiatu bielskiego drużyna SP1 Kozy 
awansowała do finału turnieju i dopiero 
w nim została pokonana. Wcześniej zespół 
z kompletem zwycięstw i bez straty gola 
przeszedł przez fazę grupową oraz wygrał 
półfinał. Po wspaniałych meczach na pier-
siach uczniów zawisły więc srebrne me-

dale, za co należą się zasłużone gratulacje 
i podziękowania.
Warto zaznaczyć, że zanim zespół wy-
jechał na finał powiatowy zwyciężył 
w rozgrywkach gminnych, w których od-
powiednio 2:0 i 3:0 pokonał rówieśników 
Szkoły Niepublicznej oraz Szkoły Podsta-
wowej nr 2. W zmaganiach najskutecz-
niejszym zawodnikiem był Michał Malarz, 
który do siatki rywali trafił w sumie 5 razy. 
Ponadto 4 gole strzelił Wojciech Wawak, 

2 Nikodem Oślak, a 1 Antoni Pezda.
Na wspomnienie zasługuje fakt, że wynik 
osiągnięty przez sportowców SP1 to po-
wtórka najlepszego rezultatu w piłce noż-
nej w historii placówki.

Skład SP1 Kozy: Adam Żelichowski, Wojciech Wa-
wak, Antoni Pezda, Piotr Jurecki, Michał Malarz, Ni-
kodem Oślak, Dawid Olma, Filip Jarosz, Wiktor Pin-
del, Jakub Pagieła, Borys Jagosz, Jakub Kipping. 

Opiekun: Przemysław Greń.                 (RED)

Udane Pływackie Andrzejki

foto: Arch. CSW Kozy

Złoto w debiucie i inne łupy

Historyczny piłkarski sukces

foto: Stowarzyszenie Benchpress Kozy
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Mija kolejny rok działalności Lu-
dowego Klubu Sportowego Orzeł 
Kozy. Najważniejszym, a co ważne 
z powodzeniem realizowanym kie-
runkiem w klubie, jest stwarzanie 
dzieciom i młodzieży wszechstron-
nych możliwości do uprawiania 
sportu.

Piłka nożna, lekkoatletyka, tenis sto-
łowy i szachy – te dyscypliny składają 
się na szkolenie, jakie pod fachowym 
okiem podejmowane jest aktualnie 
w LKS Orzeł. Klub ma zatem wielosek-
cyjny charakter, co nie jest bez znacze-
nia dla tych rodziców, którzy decydują 
się na wybór sportowej aktywności dla 
swoich pociech. – Żadnej z sekcji abso-
lutnie nie zaniedbujemy. Mamy dzięki 
temu w naszym klubie spory wybór, 
a dzieci i młodzież mogą spędzać swój 
wolny czas bardzo pożytecznie – przy-
znaje Tomasz Komędera, prezes ko-
ziańskiego klubu.
Wiodącą dyscypliną jest bez wątpienia 
piłka nożna. Obecnie szkoleniu podle-
gają dzieci już od 4. roku życia na wie-
ku juniora starszego kończąc. Łącznie 
daje to okazałą liczbę przeszło 110 za-
wodniczek i zawodników, którzy sys-
tematycznie biorą udział w treningach, 
ale i uczestniczą w turniejach. Zdoby-
waniu kolejnych piłkarskich szlifów 
towarzyszą w Orle konkretne założe-
nia. – Dbamy w szczególności o to, aby 
młodzi adepci futbolu w naszym klubie 
wszechstronnie i prawidłowo się rozwi-
jali – wyjaśnia sternik klubu z Kóz.
Docelowo to właśnie wychowankowie 
Orła zasilać mają kadrę drużyny senio-
rów, obecnie występującej na szczeblu 
klasy A. – Regularnie wprowadzamy 
do zespołu kolejnych utalentowanych 
piłkarzy. Taki model dobrze się spraw-
dza. Mamy coraz więcej zawodników, 
którzy z klubem się utożsamiają, a re-

prezentowanie jego barw bardzo sobie 
cenią – komentuje trener Marcin Stefa-
nowicz. 
Niezmiennie dużą popularnością cie-
szą się zajęcia szachowe. Zamiłowanie 
do tej gry zaszczepia wśród młodych 
szachistów Michał Paździora, pod któ-
rego czujnym okiem uczestnicy dosko-
nalą swoją umiejętności. To kilkanaście 
osób w różnym wieku i stopniu zaawan-
sowania. Szachy w Kozach przyjęły się 
na dobre, a potwierdzeniem tego może 
być fakt, że przy wsparciu samorządu 
z wójtem Jackiem Kalińskim na czele, 
organizowane są cyklicznie turnieje 
„Szachy z Orłem”, znane również dale-
ko poza granicami gminy.
W 2016 roku klub przystąpił do Ślą-
skiego Związku Lekkoatletycznego. 
Pieczę nad szkoleniem objęła wówczas 
trener Beata Harat, a efekty widoczne 
są za sprawą znaczącej rangi sukce-
sów koziańskich pasjonatów „królowej 
sportu”. Tu na wspomnienie zasługu-
je wrześniowe osiągnięcie Agaty Kuc, 
która z dobrym skutkiem wystartowała 
w biegu na dystansie 300 metrów pod-
czas Mistrzostw Polski w Karpaczu. 
Utalentowana zawodniczka zdobyła 
ponadto brązowy medal zmagań w ska-
li województwa, czym zapracowała na 
powołanie do kadry Śląska.
Dobrze ma się także tenis stołowy 
w koziańskim wydaniu. Wysokie loty 
Orła w tej dyscyplinie to spora zasłu-
ga Krzysztofa Mirka, który od lat nie 
tylko wspiera klub finansowo oraz ma-
terialnie, ale i troszczy się o podnosze-
nie sportowego poziomu przez zawod-
ników. Seniorska drużyna występuje 
obecnie na szczeblu III ligi pod egidą 
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.
I tu Orzeł ma konkretną ofertę z my-
ślą o dzieciach i młodzieży. – Dwa razy 
w tygodniu zapraszamy młode pokole-
nie do hali Centrum Sportowo-Wido-

wiskowego na zorganizowane zajęcia. 
Prowadzi je z ogromnym zapałem roz-
poznawalna w środowisku tenisa sto-
łowego Sandra Hetnał – dodaje prezes 
Komędera.
Warte odnotowania jest także to, że 
uczestnicy klubowych zajęć, dzięki ści-
słej współpracy z Gminą Kozy i pod-
ległemu mu Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowemu, korzystają z obiektów 
zlokalizowanych na terenie miejscowo-
ści. – Bardzo to doceniamy, bo odpo-
wiednia infrastruktura sportowa, która 
zresztą w Kozach się poprawia, to prócz 
zapału i zaangażowania często klucz do 
rozwoju. To, że klub tak prężnie działa 
zawdzięczamy wielu osobom. Począw-
szy od włodarzy naszej gminy i staro-
stwa powiatowego, poprzez sponsorów 
i darczyńców, aż po rodziców dzieci 
uczęszczających na zajęcia. Korzystając 
z okazji chcemy wszyst-
kim serdecznie podzię-
kować za okazywaną 
pomoc  – podsumowu-
ją w LKS Orzeł. 

(M)

W wychowankach siła
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Człowiek nieustan-
nie lawiruje na 
krawędzi zagłady. 

Patrząc na otaczające 
nas zjawiska i opierając 

się na aktualnie dostępnej wie-
dzy możemy dojść do wniosku, że nasz 

byt jest bardzo kruchy. Błahy wobec rozmiaru 
kosmosu. Żałosny w obliczu wciąż nieodkry-
tych przez człowieka reguł rządzących uniwer-
sum. Mała anomalia naszej rodzimej gwiazdy 
może przecież błyskawicznie unicestwić całą 
ludzkość!
W obliczu takiej skali, bezstronny obserwator 
ziemskiej cywilizacji, mógłby jednak poczuć 
konsternację. Co też ci „ludzie” wyczyniają na 
swojej planecie? Od tysięcy lat zabijają się na-
wzajem, krzywdzą, ranią, wykorzystują, niszczą, 
dewastują naturę. Największym motorem po-
stępu okazują się dla nich kolejne wojny. Wy-
naleźli broń zdolną do ostatecznej likwidacji, 
ale to ledwie odrobinę wyhamowało ich wza-
jemną agresję. Dzieje człowieka wciąż sprowa-
dzają się do prymitywnego cyklu wzrostu-kon-
fliktu-zniszczenia-odbudowy. Tragiczne dzieje 
przeplatają się z jaśniejszymi momentami po-
stępu. W nich właśnie uczestniczy samozwań-
czy władca globu, dysponujący siłą i środkami 
do rządzenia, ale też efektownej autodestrukcji. 
We własnym mniemaniu: myślący. Dominują-
cy nad otaczającą go przyrodą dzięki rozumowi 
oraz intelektowi. To właśnie sprawia, że poza 
instynktownym dążeniem do przetrwania za 
wszelką cenę, ludzkość potrafi wspiąć się po-
nad swoje materialne ograniczenia. Ma też od-
wagę zmierzyć się z najtrudniejszym w historii 
pytaniem: „Po co to wszystko?”
Filozofia od samego początku stawiała pytania, 
nie udzielając równocześnie jednoznacznych 
odpowiedzi. Jest sposobem gimnastyki najpo-
tężniejszego instrumentu, którym dysponuje-
my. Wydaje się ona niezbędnym składnikiem 
naszej egzystencji, warunkiem funkcjonowania 
nadającym mu logiczny sens, uzasadniający 

działanie. Nie jest magicznym rozwiązaniem 
trawiących nas wątpliwości, a raczej metodą 
dalszych poszukiwań. Pierwsze pytania szko-
ły jońskiej dotyczące ontologii, uzupełnione 
o sokratejskie rozważania o etyce, poszukiwa-
nia metod poznawczych, zaawansowana epi-
stemologia, wreszcie wkroczenie filozofii do 
niemal każdej dziedziny życia są tego odzwier-
ciedleniem. Dziś, znakiem naszych czasów wy-
daje się zwrócenie ludzkości do nurtów ekofilo-
zofii i personalizmu. Optymistyczne jest to, że 
wciąż pytamy.
Wierzymy. Wątpimy. Gubimy się. Ponownie 
szukamy. W postmodernistycznych czasach 
te poszukiwania mogą być o wiele łatwiejsze. 
Gwałtowny postęp w komunikowaniu się 
i możliwościach wymiany idei daje szansę do-
tarcia do wiedzy, którą poprzednie pokolenia 
zdobywały z ogromnym trudem. Niestety, po-
wstały przy tym szum informacyjny utrudnia 
prawidłową weryfikację źródeł. W środowisku 
cynicznej dezinformacji subiektywne prze-
świadczenie waży o wiele więcej niż logiczny 
fakt. Poglądy wynikające ze stereotypu wypie-
rają twórcze idee. Wartość ze swojego aksjo-
logicznego piedestału spada do podrzędnej 
rangi policzalnej waluty. Autorytety upadają 
w mgnieniu oka po jednym potknięciu. W obli-
czu wyzwań współczesnego świata istotne staje 
się ustalenie, indywidualnie oraz kolektywnie, 
uniwersalnej etyki, która byłaby w stanie po-
godzić prawa jednostki z potrzebami grup, 
społeczności, gatunku, a co najważniejsze – 
naszego otoczenia. Pobudzanie do szukania 
sposobów na zażegnanie katastrof, wojen, prze-
ludnienia, biedy, głodu, chorób, nierówności. 
Wykorzystanie potencjału intelektualnego do 
wspinania się na wyższy poziom świadomej 
koegzystencji z naturą, od której jesteśmy prze-
cież tak bardzo zależni. Porzucenie hipokryzji, 
która wygodnie ucisza wyrzuty sumienia oraz 
zrzuca odpowiedzialność za porażki na nieza-
leżne od nas czynniki. Ciekawe, jak oceniłby 
nasze szanse wspomniany już obiektywny 

obserwator? Człowiek jest rozdarty pomiędzy 
sprzecznościami. Przejawia tęsknotę za harmo-
nią, jednocześnie nie potrafiąc wyzwolić się ze 
zwierzęcej skłonności do walki o dominację. 
Dysponuje ogromnymi możliwościami, tłu-
mionymi przez nieumiejętność współpracy ze 
swoim najbliższym otoczeniem. Żyje w świecie 
materii, jednocześnie patrząc z tęsknotą w stro-
nę duchowego natchnienia. Walecznie zmaga 
się z napotkanymi przeciwnościami, a poddaje 
się intelektualnemu zgnuśnieniu wybierając 
wygodne, przystępne przesądy i malkontenc-
two, zamiast zdroworozsądkowego sceptycy-
zmu. Szacunek filozofii do ogromu wiedzy, 
która znajduje się poza jej zasięgiem poznania, 
nie pozwala na udzielenie jedynej słusznej od-
powiedzi. Nie zrobi tego ani prekursor gałęzi 
etycznej, ani twórca krytycznej, ani też bliski 
współczesności przedstawiciel personalizmu, 
jednak z ich prac można utworzyć interesującą 
kompozycję, której elementy mogą się wzajem-
nie uzupełniać stanowiąc swego rodzaju ogólne 
wskazówki. „Prawdziwym dobrem jest cnota, 
która jest jedna, ponieważ każda cnota jest 
wiedzą. Zdobywając wiedzę osiągamy dobro.” 
Słowa przypisywane Sokratesowi w piśmien-
nictwie u Platona m.in. w „Obronie Sokrate-
sa” i „Państwie”. „Postępuj tylko wedle takiej 
maksymy, co do której mógłbyś jednocześnie 
chcieć, aby stała się ona prawem powszech-
nym”. Immanuel Kant ”Metafizyczne podsta-
wy nauki o cnocie.” „Istnieć to znaczy działać, 
zaś działanie to zmienianie świata”. Jacques 
Maritain „Humanizm integralny” zakładając, 
że obserwator również honoruje powyższe za-
sady, można przypuszczać, że z zainteresowa-
niem będzie śledzić dalsze zmagania współcze-
snego człowieka, na którego wciąż czeka daleka 
i stroma ścieżka nad przepaścią ukrytą za jej kra-
wędzią. O tym, w jaki sposób albo, czy w ogóle 
ją przejdzie, zdecyduje wiele decyzji, podjętych 
zarówno w zbiorowości, jak i w pojedynkę. Tyl-
ko czas pokaże, czy będą one słuszne.  
                 (Sebastian Harężlak)

„CZŁOWIEK NA KRAWĘDZI”

W sali koncertowej Pałacu Czeczów 
15 listopada br. odbyło się podsu-
mowanie II edycji Konkursu Na 
Esej Filozoficzny. Tym razem orga-
nizatorem konkursu była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Kozach, 
a patronat nad nim objął wójt gminy 
Kozy Jacek Kaliński, będący rów-
nież fundatorem głównej nagrody. 
Poziom pisarskiej rywalizacji uznać 
należy za wyrównany, wszak ciekawe roz-
ważania uczestników w końcowym rozra-
chunku dzieliły minimalne różnice punkto-

we. Ostatecznie laureatem nagrody głównej 
został Sebastian Harężlak – zwycięski esej 
prezentujemy w całości poniżej, decyzją 
jury wyróżnienia przyznano Annie Stolar-

czyk, Julii Pajor i Pawłowi Olear-
czykowi. Co ciekawe, pracom jury 
przewodniczył wójt, a oceny prac 
podjęli się również: Alina Nowak, 
Anna Lasek, Małgorzata Klim-Ma-
teja oraz dr Janusz Pilszak. Patronat 
medialny nad konkursem spra-
wowało czasopismo „Filozofuj!”. 
– Dziękujemy za udział i gratulu-
jemy raz jeszcze wszystkim, którzy 

nadesłali swoje prace. Już teraz zapraszamy 
na kolejną, przyszłoroczną edycję – podkre-
ślają organizatorzy.                         (RED)

Filozoficznie, konkursowo

foto: arch. GBP
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Kamieniołom w Kozach stał się miejscem pracy stacji radiowej w trakcie zawodów 
„Barbórka 2021”. I choć znane nam dobrze wyrobisko od dawna jest nieczynne, fak-
tem jest, że niegdyś było kopalnią. A właśnie ze świętem braci górniczej ściśle związane 
były te zawody. 
Korzystając więc z tej okazji, wspólnie z uczestnikami zmagań jako redakcja składamy 
najlepsze, barbórkowe życzenia wszystkim górnikom, w tym zamieszkującym naszą 
miejscowość.                 (RED)

Poziomo:
1/ postscriptum
7/ wynik działania
8/ elementarna cząstka budowy materii
9/ szkliwo
11/ swoje już przepracował
13/ ...... Płaczu z Jerozolimie
14/ miasto powiatowe w woj. pomorskim
15/ lepki grzyb
18/ początkowy wiersz nowego ustępu
21/ krewniak łasicy z tundry i tajgi
22/ słonina gwarowo
23/ 100 kg ziemniaków lub zboża

Pionowo:
1/ niejedno w menu
2/ jarzyny zmarynowane w occie
3/ śp. Grzegorz, samorządowiec, wicestarosta bielski
4/ Tadeusz, były wójt Gminy Kozy
5/ święcona lub kolońska
6/ koziańska Matka Boża Różańcowa
10/ ks. Franciszek, wikariusz w Kozach od 1950-1956 r.
12/ przysiółek w Kozach w rejonie Zagrody /dwa wyrazy/
16/ pułap, górna granica czegoś
17/ pospolity chwast zbożowy
19/ otacza Pałac Czeczów
20/ maszyna tartaczna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie

1

2

2 3 4 5 6

4

7

8

3 6

5

9 10

11 12

8 1
13

11 7
14

15

9

16 17

18 19 20

12

21

14
22

23

10 13

Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem wiado-
mości@kozy.pl lub złożyć osobiście w bibliotece lub 
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 31 grudnia br. po-
dając 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

 (Stanisław Laszczak)

Światowy 
Dzień Filo-

zofii
Z okazji Świato-

wego Dnia Filozofii 
w przestrzeni koziań-

skiej Izby Historycznej słowo 
o czasach kryzysu i poszukiwaniu złotego środka 
wygłosił prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok – dyrektor 
Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Materiał 
filmowy z mini wykładem obejrzeć można na pro-
filu Gminy Kozy w serwisie społecznościowym 
facebook.com, zaglądając do zakładki „Filmy”. 
Równocześnie zainteresowane osoby zachęca-
my do odwiedzenia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kozach. Wiedzieliście Państwo, że w zbiorach 
naszej biblioteki istnieje odrębny dział poświęcony 
filozofii? Znaleźć w nim możemy zarówno prace 
klasyków, jak i współczesne opracowania proble-
mowe. Poza księgozbiorem poczytać możemy 
również dwumiesięcznik „Filozofuj! Magazyn Po-
pularyzujący Filozofię”.                                       (GBP)

foto: arch. DK
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Kiermasz z Mikołajem
Niedziela poprzedzająca mikołajki – 
5 grudnia br., rozpoczęła się białym krajo-
brazem po nocnych opadach śniegu i świą-
teczną atmosferą w parku. Przy Pałacu 
Czeczów od godzin porannych odbywał 
się bowiem Świąteczny Kiermasz Rzeczy 
Ładnych. 
Na stoiskach spotkać mogliśmy wiele świą-
tecznych akcentów, ale także tych związa-
nych z naszą miejscowością. Rękodzieła, 

porcelana z charakterystycznymi kozami, 
figurki, stroiki, ozdoby i wiele innych przy-
kuwały wzrok i wprowadzały w świąteczny 
nastrój. Co ważne, każdy z uczestników 
mógł nabyć wyjątkowe propozycje dla 
siebie, w tym m.in. te przygotowane przez 
dzieciaki z Placówki Wsparcia Dziennego.
A choć śnieżna sceneria wraz z upływem 
godzin zanikała, o dobre nastroje dbał od-
wiedzjący gości, w tym przede wszystkim 

dzieciaki, święty Mikołaj wraz ze swoimi 
pomocnikami – elfem i aniołkiem. Naszej 
redakcji udało się go zresztą przyłapać i… 
trafił na naszą okładkę. Nie tylko jednak 
w parku spotkać można było Mikołaja – 
tego dnia poruszał się bowiem Ciuchcią 
Beskidzką umilając czas zarówno dzie-
ciakom biorącym udział w przejazdach, 
ale także odwiedzając inne części naszej 
miejscowości.     (MS)

Biblioteka to przede wszystkim książki. 
W koziańskiej, rokrocznie pojawiają się 
różnego rodzaju nowości wydawnicze, 
a księgozbiór poszerza się. W 2021 r. nasza 
biblioteka wzbogaciła się już o ponad 
1750 książek, głównie nowości wydaw-
niczych za kwotę ponad 46 000 zł. W tej 
sumie zawarta jest dotacja w wysoko-

ści 16 143 zł z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025, w ramach zadania „Dofinansowa-
nia dla bibliotek publicznych na zakup 
nowości wydawniczych oraz usługi 
zdalnego dostępu do książek w forma-
tach e-booków i/lub audiobooków i/lub 
synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek 

interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. 
Nie pozostaje nam więc nic innego, jak 
zaprosić Państwa do naszej bibliote-
ki. Dostępne pozycje sprawdzać moż-
na również poprzez katalog online, do 
którego trafić możemy poprzez stronę 
www.gbpkozy.pl.

(GBP)

Szczerbatek, Arielka, Mikołajek, Sąsie-
dzi, bałwanek Olaf to tylko niektórzy 
z bajkowych bohaterów prac, które 
napłynęły na konkurs plastyczny zor-
ganizowany przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Kozach.

Jury, w którego skład weszli pracow-
nicy biblioteki oraz zaprzyjaźniony 
z placówką artysta Henryk Reczko 
podjęli się sporego wyzwania. Ocenia-
jący mieli nie lada problem, ponieważ 
na konkurs wpłynęła rekordowa licz-
ba prac – aż 123. Po burzliwych ob-
radach jury zdecydowało ostatecznie 
o przydzieleniu 3 nagród i 6 wyróżnień 
w dwóch kategoriach wiekowych. 

Laureatami w swych kategoriach zostali:

kategoria I – dzieci w wieku od 4 do 6 lat:
I miejsce – Aleksander Micor,
II miejsce – Ania Handzlik,
III miejsce – Benedykt Grabski,

kategoria II – dzieci od 7 do 10 lat:
I miejsce – Kamil Mosor,
II miejsce ex aequo – Oliwia Trębla 
i Zofia Świerkot.

Ponadto decyzją jury wyróżnienia 
otrzymali: Nadia Wieczorek, Marysia 
Maciuszek, Maja Mystek, Maja Kubica-
-Budny, Igor Wojtas, Patrycja Dudek, 
Dorotka Socała, Nadia Ropska, Szymon 
Stus oraz Rafał Owcarz i Piotr Pańczy-
szyn.                   (GBP)

foto: arch. DK

Ponad 1750 książek

Bajkowo, wyjątkowo

foto: arch. 
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Grupa Koła Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów współpracująca na 
co dzień z ASOS (Aktywność Społeczna 
Osób Starszych) Aktywni 60+ przy koście-
le Świętej Trójcy w Bielsku-Białej, wśród 
której są także nasi mieszkańcy, ma za sobą 
kolejny występ. 22 listopada br. wystąpiła 
w kościele Świętej Trójcy w Bielsku-Białej 
z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości – przygotowując śpiew pieśni pa-
triotycznych w strojach regionalnych. Co 
warte podkreślenia, do aktywnej grupy 

niezmiennie można dołączyć. Emeryci 
uczestniczą w wykładach z psychologii, 
katechezy, rysunku, garncarstwa, kulinar-
nych, prawniczych czy ratownictwa me-
dycznego. Grupowo chodzą na spacery 
oraz korzystają z pływalni. Odbywają się 
też obozy i zawody sportowe, raz w roku 
wyjazd nad polskie morze. – Występujemy 
także w grupie taneczno-wokalnej i teatral-
nej przy różnych okazjach i imprezach – 
wymieniają, zachęcając do dołączenia. 

(RED/KS)

Postęp technologiczny czy doświadczenia zebrane w trakcie trwającej 
pandemii wymuszają nieuniknione zmiany. Tak też jest w świecie kul-
tury. Artyści szukając nowych form wyrazu oraz sposobów dotarcia do 
odbiorców sięgają po nowe narzędzia. Z drugiej strony jest narastająca 
izolacja i ograniczenia w kontaktach oraz fakt, że potencjalni odbiorcy 
już dość sprawnie posługują się nowoczesnymi technologiami – kom-
putery, tablety i smartfony. Obecnie realizowany projekt pozwoli na-
szemu Domowi Kultury nie pozostać w tyle i stworzy możliwość funk-
cjonowania w zmieniających się warunkach. Potrzebne są narzędzia 
w postaci sprzętu służącego do realizacji wydarzeń (w tym online), 
platforma do komunikowania się i archiwizowania dorobku oraz spe-
cjalistyczna wiedza. Ruszyły już prace nad stworzeniem nowoczesnej 
strony internetowej Domu Kultury, dotarły pierwsze elementy wypo-
sażenia i ruszają szkolenia. Szkolić się będą pracownicy Domu Kultury, 
jak i osoby, które w swojej aktywności społecznej i kulturalnej wykorzy-
stują bazę oraz potencjał instytucji. 
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Inno-

wacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej” III Osi 
Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020.  
Dom Kultury w Kozach znalazł się 
w elicie dwustu domów kultury 
w Polsce, które w procedurze kon-
kursowej otrzymały grant finanso-
wy i dostąpiły możliwości wzięcia 
udziału w tym projekcie. (DK)

Poezja, poezja śpiewana, a w dodatku w wykonaniu artystów 
niezbyt rozpoznawalnych na plakatach wydaje się być nie-
trafioną ofertą? Nic podobnego. Dowiodło tego wydarzenie 
artystyczne ostatnich dni, które miało miejsce w sali koncer-
towej Pałacu Czeczów.
Magdalena Kubica – na co dzień radca prawny, w wolnych 
chwilach pisząca wiersze, opowiadania, teksty piosenek, 
opatrując je melodią otwiera serca publiczności docierając 
do pokładów zalegających pod prochem codzienności. Nie-
bywale czytelny przekaz połączony z gustowną, żartobliwą 
formą dotarł do publiczności, która nagrodziła autorkę i wy-
stępujących długą owacją na stojąco. 
Tu należy jeszcze wspomnieć, że nie był to koncert, a raczej 
spektakl teatralny. Za fortepianem zasiadł niezwykle skrom-
ny, wręcz delikatny i obdarzony talentem Dariusz Biela. 
Całości dopełniał słowem i berkutami aktorskimi Wojciech 
Rusztyn. Wszyscy wywodzą się z bielskiej grupy teatralnej 
„Przystanek 1”, która po przerwie covidowej stara się na 
nowo objawić światu, dla którego ich talent i dzieło może stać 
się bardzo potrzebnym lekiem.                      (DK)

22 listopada obchodzone jest święto Św. Cecylii, która w Kościele katolickim uznawana jest za patronkę chórzystów, lutników, muzy-
ków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Z tej okazji Chór Domu Kultury w Kozach dołączył ze swoim śpiewem do niedzielnej 
mszy świętej (21.11.) w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Kozach Gajach, dziękując „strażniczce harmonii” za opiekę oraz „by 
dźwięcznym, czystym był wspólny głos” przy realizowaniu pasji i kolejnych świątecznych koncertów. Tych zapewne nie zabraknie, in-
formować będziemy o nich w kolejnych numerach naszej gazety. – Zapraszamy na koncerty i… do dołączenia do nas! Zgłaszając się do 
Domu Kultury można uzyskać wszystkie szczegóły – przybliżają przedstawiciele chóru.                    (DK) 

Aktywni seniorzy z występem

foto: arch. KPZERiI

Chór świątecznie

Kultura cyfrowo?

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjne-

go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zarażona poezją

foto: arch. DK
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Zimowa aura za oknami i powoli spadający 
śnieg zwiastują zbliżające się święta Bożego 
Narodzenia. To wspaniały czas na kolędo-
wanie i słuchanie nastrojowych, świątecz-
nych kompozycji. 
Zespół Brasownik zaprasza na koncert, 
podczas którego muzycy zaprezentują wie-
le nowych utworów, a wydarzenie urozma-
icą również wokaliści. – W ubiegłym roku 
mimo wielkich planów, nie było możliwo-
ści zorganizowania muzycznego spotkania. 
Dlatego niezmiernie cieszymy się, że w tym 
roku odbędzie się świąteczny koncert – 
podkreślają wspólnie członkowie zespołu.
Wydarzenie zaplanowano na 19 grudnia 
br. w Pałacu Czeczów, gdzie wspólnie 
będziemy mogli poczuć wyjątkową, świą-
teczną atmosferę, „otuleni” dźwiękami 
najpopularniejszych grudniowych melodii 
i najpiękniejszych kolęd.

(Brasownik/RED)

Dom Kultury w Kozach zaprasza na kon-
cert „Muzykowanie przy świątecznym 
stole”, w wykonaniu Grupy Wokalnej oraz 
Domu Kultury w Kozach, który zaplano-
wano na środę – 29 grudnia 2021 o godz. 
18.30 w sali widowiskowej. Bilety do naby-
cia  w cenie 20 zł w biurze Domu Kultury w 
Kozach. Ilość miejsc ograniczona.  (DK)

Zbliżający się, 2022 rok będzie znaczącym 
czasem dla kozianskiej Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej. Wszystko za sprawą 30-lecia 
działalności muzycznej. 
Świętowanie rozpocznie się już 8 stycznia, 
gdy o 19.15 odbędzie się tradycyjny Kon-
cert Noworoczny – bezpłatne wejściówki 
dostępne są w biurze Domu Kultury w Ko-
zach (z uwagi na obostrzenia, ilość miejsc 
ograniczona). 

Z okazji jubileuszowego roku orkiestra 
zachęca byłych członków do powrotu 
i odświeżenia umiejętności gry na instru-
mentach, zapraszając do dołączenia do 
planowanych warsztatów oraz wspólnego 
koncertowania. Zainteresowane osoby od-
nowieniem swojej muzycznej pasji skon-
taktować mogą się z Domem Kultury lub 
bezpośrednio z kapelmistrzem Dawidem 
Zbijowskim – tel. 504-633-249.             (RED)

Jeśli pandemiczne obostrzenia nie przeszkodzą, tegoroczny Sylwester w Kozach będzie 
okazją do wyjątkowego spotkania przy Pałacu Czeczów. By radośnie i efektownie przywi-
tać Nowy Rok organizatorzy przygotowali bowiem specjalną iluminację pałacu! Pozosta-
je nam mieć więc nadzieję, że efektowny świetlny pokaz w noc z 31 grudnia na 1 stycznia 
dojdzie do skutku, a na wolnym powietrzu, zachowując bezpieczne odległości będziemy 
mogli przywitać się z nowym i miejmy nadzieję dobrym, 2022 rokiem! Szczegółowe 
informacje i ewentualne zmiany związane z tym wydarzeniem znaleźć można w sieci – 
www.domkultury.kozy.pl.                     (RED)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy wraz z Domem Kultury w Kozach zapraszają na wystawę prac 
zgłoszonych do tegorocznego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.  Szopki można będzie podziwiać w Pałacu Czeczów 
w dniach 13-17 grudnia br., w godzinach 9.00-18.00 oraz w niedzielę – 19 grudnia br., w godz. 9.00-16.00. Rozstrzygnięcie 
konkursu i rozdanie nagród zaplanowano na godzinę 16.00 podczas zakończenia wystawy w Pałacu Czeczów (19.12). 

(DK)

Spektakl teatralny „Do trzech razy Cze-
chow” to najdłużej oczekiwane wydarzenie 
artystyczne ostatniego okresu. Lockdown 
i zakazy realizacji imprez z udziałem pu-
bliczności już dwukrotnie odwoływały 
przygotowany wiosną ubiegłego roku 
spektakl. 
Tym razem jednak udało 
się i na scenie Domu Kultu-
ry w Kozach zagościł zespół 
Teatru Seniora z Lipnika 
z aktorami rozpoznawany-
mi z formacji Kojzki Ko-
lektyw Artystyczny (Syl-
wia Drewnicka, Robert 
Góra oraz Nataniel Góra).  
Apetyt wzrósł, widownia 
zapełniła się do ostatniego 
miejsca, a na scenie czekała 

dobra literatura podana w zabawnej, przy-
stępnej, a zarazem pouczającej formie. Ca-
łość dopełniała pomysłowa reżyseria Marii 
Poloczek i niebywała dbałość o kostiumy. 
Jak podkreślali widzowie – warto było cze-
kać półtora roku.    (DK)

Brasownik 
zaprasza

Koncert 
Świąteczny

Jubileusz i… zaproszenie

Efektownie w Nowy Rok?

Oczekiwany Czechow

Wystawa szopek
foto: arch.
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W listopadzie w Pałacu Czeczów zorga-
nizowano uroczyste spotkanie w ramach 
dorocznych Jubileuszy małżeńskich. Wójt 
gminy Kozy spotkał się z parami świętują-
cymi w tym roku okrągłe rocznice pożycia 
małżeńskiego – 50, 55, 60 i 65 lat. 
Zaproszono łącznie 55 par, chęć wspól-
nego spotkania zadeklarowało 26 z nich. 
Rzecz jasna z uwagi na warunki związane 
z pandemią uroczystość nie mogła odby-

wać się w tradycyjnej formie zabawy, co nie 
przeszkodziło jednak dobrej, miłej i pełnej 
radości atmosferze. Dostojnym jubilatom 
życzenia, pamiątkowe dyplomy i kwiaty 
wręczali wójt Jacek Kaliński i Przewod-
niczący Rady Gminy Miłosz Zelek. Mał-
żonkowie celebrujący złote gody – 50 lat 
razem, zostali odznaczeni medalami „za 
długoletnie pożycie małżeńskie” przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. – Gratulujemy jubilatom, życzy-
my zdrowia, dziękując za dawanie dobre-
go przykładu i udowadnianie, że można 
wytrwać w przysiędze małżeńskiej przez 
długie lata – mówiła Lucyna Greń, zastęp-
ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Kozach. 
Uroczystość zwieńczył koncert fortepia-
nowy przygotowany przez utalentowaną 
Martynę Uchman.            (USC/RED)

Do kogo tym razem trafi okazała statuetka 
w ramach dorocznego plebiscytu Osobo-
wość Roku Gminy Kozy? Do 31 grudnia 
br. zgłaszać można kandydatów do tej 
zaszczytnej nagrody, następnie wnioski 
rozpatrzy specjalnie powołana kapituła. 
Rozstrzygnięcia poznamy w pierwszym 
kwartale 2022 roku.
Tytuł przyznawany jest jako uznanie 
lokalnej społeczności za szczególne do-
konania w sferze kulturalnej, twórczej, 
naukowej, społecznej, samorządowej 
lub biznesowej. Pierwsze dwie edycje 
przyniosły nam kilkanaście nominacji 
obrazujących wyjątkowe pasje i zaanga-

żowanie naszych mieszkańców w reali-
zowane przez siebie projekty. Przypo-
mnijmy, że zgłoszeń dokonywać mogą 
instytucje, stowarzyszenia, organizacje 
pozarządowe, ale także mieszkańcy 
gminy Kozy. Szczegóły znajdują się 
w regulaminie dostępnym na stronie 
www.kozy.pl. 
Odnosząc się do poprzednich edycji do-
dajmy, że w premierowym roku nagroda 
trafiła do Dawida Woskaniana, następnie 
kapituła doceniła codzienne zaangażowa-
nie w sprawy lokalnej społeczności Justyny 
Kudelskiej.     

 (MS)

Charakterystyczna postać 
– autorstwa koziańskiego 
artysty Dariusza Fludra, 
pojawiła się w ostatnich 
dniach w koziańskim Ka-
mieniołomie. Ma odwoły-
wać się do historii miejsca, 
przypominać o prowadzo-
nych niegdyś w tym miej-
scu pracach, stanowiąc 
równocześnie ciekawy ele-
ment promocyjny. 
Dlaczego strażnik? Każ-
de miejsce związane nie-
gdyś z wydobywaniem 
skarbów ziemi łączyło się 

z opowieściami o tajemniczym strażni-
ku czy duchu, który pilnował bezpie-
czeństwa pracujących i wynagradzał ich 
codzienny trud ciekawymi znaleziska-
mi. I choć obecnie Kamieniołom jest 
już tylko miejscem rekreacji – stano-
wiąc kopalnię wiedzy, nauki czy historii, 
postać strażnika wykonana wedle po-
mysłu naszego artysty ma przypominać 
o historii tych wyjątkowych dla wielu 
z nas terenów.
Polecamy więc spacer i własną ocenę, a wy-
korzystując zdjęcie prezentujemy strażnika 
spoglądającego w kierunku Kóz w wieczor-
nej scenerii.

(RED)

Małżonkowie docenieni

foto: arch. UG

Osobowość Roku po raz trzeci!

Strażnik Kamieniołomu

foto: Sebastian Harężlak

Okazała statuetka 
w pierwszej edycji 

trafiła do Dawida 
Woskaniana. Komu 

kapituła przyzna 
wyróżnienie tym 

razem?



Dwa wnioski przygotowane przez Gminę 
Kozy uzyskały znaczące wsparcie finan-
sowane w ramach programu Polski Ład. 
Nakładem blisko 9 milionów złotych re-
montowane będą drogi na Osiedlu 100, 
w Małych Kozach realizowana będzie wy-
czekiwana przez mieszkańców kanalizacja 
deszczowa w ciągu ulicy Złotej. 
Najdłuższą z przebudowywanych dróg 
będzie ulica Zdrojowa. – Wiemy w jakim 
jest stanie, czyniliśmy więc starania, by 
przygotować tę inwestycję, łącząc ją rów-
nocześnie z innymi drogami na Osiedlu 
100 – tłumaczy Jacek Kaliński, wójt gminy 
Kozy. Co warte podkreślenia, całkowicie 
przebudowana zostanie ulica Zdrojowa, 
Liliowa, Storczyków oraz Zamkowa, a tak-
że odcinki dróg – Bukietowej (od Zdrojo-
wej do Magnolii), Lazurowej (od Irysów 
do Azaliowej) i Wiśniowej (od Irysów do 
Azaliowej). Inwestycja uwzględnia prze-
budowy konstrukcji jezdni, budowę kana-
lizacji deszczowej oraz chodników. Przewi-
dywana wartość inwestycji wyniesie blisko 
8 milionów złotych, a Gmina Kozy z wła-
snej kasy dołożyć będzie musiała 390 tys. 
złotych. – Dobrze przygotowane wnioski 
pozwoliły na uzyskanie wysokiego wspar-
cia, a nasz wkład własny wyniesie tylko 5% 
wartości – dodaje wójt. 
Drugą z realizowanych inwestycji bę-
dzie kanalizacja deszczowa w ciągu ulicy 
Złotej. – Intensywne opady deszczu nie-
jednokrotnie doprowadzały do małych 
podtopień, zalewania piwnic czy ogro-
dów – obrazuje Jacek Kaliński. Projekt 
zakłada wykonanie wylotu kanalizacji 

deszczowej do cieku dopływu bocznego 
Pisarzówki, przebudowę przydrożnych 
rowów i umocnienie ich betonowymi 
korytami oraz przebudowę istniejących 

przepustów, wykonanie korytek ścieko-
wych i odtworzenie nawierzchni. Inwe-
stycja realizowana będzie nakładem po-
nad 800 tys. złotych.   (MS)

Tytuł odnosi się rzecz jasna do projektu 
z ubiegłorocznego Budżetu Obywatel-
skiego – „KOZY CAMP – Przystanek tu-
rystyczny”. Wybrany do realizacji wniosek 
złożony przez Justynę Kudelską, realizowa-
ny jest obecnie w okolicach szlabanu przy 
ulicy Beskidzkiej. 
Wpierw szczegółowo zajęto się formalno-
ściami, co z różnych względów zajęło sporo 
czasu. Końcem tego roku robotnicy mogli 
jednak przystąpić wreszcie do prac. Na 
wydzierżawionej od Lasów Państwowych 
działce zamontowano już drewnianą wia-
tę turystyczną, kolejnym krokiem będzie 
montaż mebli, zewnętrznych ławostołów 
oraz m.in. palenisk z dedykowanymi ła-
weczkami. 
Powstaje równocześnie parking dla tury-
stów. Z inicjatywy nadleśniczego Marka 
Czadera z Nadleśnictwa Bielsko-Biała 

powstają miejsca dla samochodów, co 
usprawnić ma dojazd mieszkańcom do 
posesji, ułatwiając także parkowanie pod-
czas weekendów. Prezentujemy jedno ze 
zdjęć z budowy, do tematu i szerszej relacji 
fotograficznej powrócimy w kolejnych wy-

daniach naszej gazety. Faktem jest jednak, 
że żółty szlak na Hrobaczą Łąkę niebawem 
rozpoczynać będziemy mogli wygodnie 
parkując i przygotowując się do wyjścia 
w górę komfortowo pod wiatą. 

(RED)

Nazwa inwestycji: Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy
Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa
Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 7.800.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 390.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 7.410.000,00

Nazwa inwestycji: Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach
Obszar inwestycyjny: Kanalizacja deszczowa
Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 805.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 120.750,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 684.250,00

Miliony na drogi i odwodnienie

Wśród kompleksowo 
przebudowanych dróg na 
Osiedlu 100 znajdzie się m.in. 
ulica Storczyków.

foto: MS

Powstaje przystanek i parking

foto: arch. UG


