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W sierpniu do Afryki trafiły kozy dla potrzebujących rodzin 
w ramach projektu „Kozy dla Kenii”. Zwierzęta przyczynią się 
do podniesienia dobrobytu miejscowej ludności, m.in. poprzez 
zdrowe mleko dla dzieci. Z 43 zakupionych kóz, blisko połowę 
sfinansowali (poprzez prowadzoną zbiórkę) mieszkańcy gmi-
ny Kozy. – Wrażliwość na ludzkie potrzeby powinna cechować 
każdego z nas. Cieszę się, że poprzez drobne kwoty udało się 
wspomóc tę szczytną akcję – mówi wójt Jacek Kaliński. Hono-
rowy patronat nad wydarzeniem sprawowała gmina Kozy. 

(red)

Najmłodsi otrzymują body, nowi mieszkańcy breloki do kluczy oraz 
listy gratulacyjne. Niespodzianka czeka od września także na nowo-
żeńców. To kolejna prospołeczna inicjatywa koziańskiego samo-
rządu w ostatnim czasie, związana z ważnym wydarzeniem w życiu 
każdej młodej pary. Osoby, które zdecydują się na zawarcie związku 
małżeńskiego w Kozach otrzymają sympatyczną maskotkę – kózkę 
wraz z listem gratulacyjnym od wójta Jacka Kalińskiego. – To drob-
ny gest, którym chcemy docenić młode pary. Charakterystyczna 
kózka ma przywoływać miłe wspomnienia związane z tym wyjątko-
wym dniem i naszą miejscowością – tłumaczy wójt.

(red)

Z pomocą dla Kenii

Nowożeńcy i kózka

Oj, było głośno w koziańskim parku, gdy zagościła muzyka 
rockowa. Inicjatywa i zmysł organizacyjny Dawida Naglika, 
gitarzysty formacji rockowej, zaowocowały imprezą, która oka-
zała się strzałem w dziesiątkę. Mimo że muzyka raczej nie dla 
wszystkich i trochę ciężkawe rytmy, wielopokoleniowa publicz-
ność dopisała. Gdy tylko muzyka ucichła pojawiło się pytanie: 
czy inicjatora nie opuści zapał do rozpoczęcia przygotowań ko-
lejnej edycji KozyNostra Rock Fest?       

 (dk)

KozyNostra Rock Fest

foto: arch. dk

foto: arch. 

W trzeci weekend października na miłośników burgerów i jedzenia 
przygotowywanego w charakterystycznych furgonetkach czekać 
będzie nie lada gratka. Jesienią zaplanowany został w Kozach po raz 
pierwszy zlot food trucków. – Dostrzegliśmy spore zainteresowanie 
i popularność tych imprez w innych miejscowościach. Mamy bar-
dzo dobre warunki infrastrukturalne, dlatego postanowiliśmy zapro-
sić food trucki do Kóz – mówi Marcin Lasek, zastępca wójta gminy 
Kozy. Impreza potrwa dwa dni – 19 i 20 października br. W sobotę 
w godzinach 12.00 do 21.00, w niedzielę od 12.00 do 20.00. Na pla-
cu targowym pojawi się kilkanaście pojazdów z jedzeniem.

(ms)

Przyjadą food trucki!

foto: internet 

foto: Fundacja Help Furaha 
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Po wakacyjnej przerwie, 2 września br. uczniowie koziańskich szkół po-
nownie spotkali się z kolegami i koleżankami ze swoich klas. To pierw-
szy rok szkolny po oświatowej reformie, w której nie ma klas gimnazjal-
nych. W Kozach do czterech placówek publicznych uczęszcza obecnie 
ponad 1600 uczniów. Najliczniejszą „reprezentację” ma Szkoła Pod-
stawowa nr 1, w której naukę rozpoczęło blisko siedmiuset uczniów. 
Prezentujemy statystyczne ujęcie w odniesieniu do przedszkola, dwóch 
szkół podstawowych i liceum. 

Szkoły rozpoczęły nowy rok

Tegoroczny okres wakacyjny wykorzystaliśmy do przeprowa-
dzenia prac remontowych –  mówi Marcin Lasek, zastępca wójta 
gminy Kozy. – Największy ich zakres dotyczył Szkoły Podstawo-
wej nr 1, w której wymieniono instalację centralnego ogrzewania. 
W Dwójce odnowiono dwie sale lekcyjne, a w Liceum Ogólno-
kształcącym najważniejszym zadaniem było stworzenie warunków 
do przyjęcia podwójnego rocznika. Naukę w tym roku rozpoczęli 
zarówno uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum, jak i szkołę pod-
stawową. Konieczne było więc utworzenie czterech oddziałów 
klas pierwszych. Wszystkim uczniom życzymy owocnego roku 
szkolnego, nowych doświadczeń i wysokich ocen.

Liczba uczniów: 691
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3 września odbyła się I sesja młodzieżowej rady gminy Kozy. Otworzył ją 
wójt gminy Kozy, który wręczył radnym juniorom zaświadczenia o wybo-
rze. Następnie radni juniorzy złożyli ślubowanie. Podczas I sesji młodzie-
żowa rada gminy dokonała wyboru sekretarza, przewodniczącego oraz 
wiceprzewodniczącego. Przewodniczącą została radna Oliwia Legut, wi-
ceprzewodniczącą radna Zuzanna Gałuszka, a sekretarzem radna Dorota 
Trojanowska. Opiekunami młodzieżowej rady są: z ramienia wójta gminy 
Marcin Lasek – zastępca wójta, z ramienia Rady Gminy jej przewodniczą-
cy, Miłosz Zelek. Podstawowym celem utworzenia młodzieżowej rady 
gminy jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mło-
dzieży. Przedstawiciele młodzieżowej rady mają zapewnione uczestnictwo 
w sesjach rady gminy i posiedzeniach komisji. Młodzieżowa rada ma moż-
liwość opiniowania projektów uchwał rady gminy oraz występowania do 
przewodniczącego rady gminy, radnych oraz wójta z wnioskami o podjęcie 
inicjatywy uchwałodawczej. Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć budowy 
miejsc przeznaczonych do aktywnego spędzania czasu przez młodzież, 
np. skateparków, boisk, lodowisk, ale także problemów bezpieczeństwa: 
oświetlenia parków, boisk czy prac związanych z utrzymaniem porządku 
(np. niewystarczająca liczba pojemników na śmieci). Młodzieżowa rada 
może również inicjować działania dotyczące rówieśniczego, i nie tylko, 
środowiska, takiego jak np.: akcje proekologiczne i charytatywne, imprezy 
kulturalne, sportowe. Mogą prowadzić akcje, których celem jest zbieranie 
podpisów w celu np. zablokowania lub przynajmniej wstrzymania działa-
nia, które w ocenie przedstawicieli młodzieży godzi w ich interesy.           (red)

14 czerwca br. odbyły się pierwsze wybory Młodzieżowej Rady Gminy 

Kozy, w jej skład weszli: 

1. Szczepan Będziński, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozach

2. Zuzanna Bucała, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

3. Zuzanna Gałuszka, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozach

4. Tomasz Handzlik, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

5. Patryk Honkisz, Liceum Ogólnokształcące w Kozach

6. Maja Krawiec, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozach

7. Michał Kurzyński, Liceum Ogólnokształcące w Kozach

8. Szymon Kuźbiński, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

9. Oliwia Legut, Liceum Ogólnokształcące w Kozach

10. Bartosz Oczko, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozach

11. Maciej Saferna, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozach

12. Kamila Senecka, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozach

13. Kamil Sołczykiewicz, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozach

14. Paweł Śliwka, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

15. Dorota Trojanowska, Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Młodzieżowa Rada Gminy 

Spotkania otwarte grupy Anonimowych Alkoholików odbywają się w Kozach w każdy czwartek o godz. 20.00 w bu-
dynku LKS Orzeł (ulica Przecznia 3, wejście od strony boiska ze sztuczną nawierzchnią). Więcej informacji uzyskać 
można telefonicznie  510-302-430, 801-033-242 lub na stronie internetowej – www.aa.org.pl 

(red) AA
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kozy z dnia 9 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) Wójt Gminy Kozy podaje do wia-
domości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr 
obwodu 
głosowa-

nia

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

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

Szkoła Podstawowa Nr 1, 
nowy segment budynku, 

Plac Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

2

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

Szkoła Podstawowa Nr 1, 
stary segment budynku, 

Plac Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy

3

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

Szkoła Podstawowa Nr 2, 
ul. Przecznia 1, 43-340 Kozy

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

4

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

Pałac w Kozach, czytelnia, 
ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

5

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

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

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2) całkowitej niezdolności do pracy, 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów, 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do 
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I najpóźniej do dnia 30 wrze-
śnia 2019 r.

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

Wójt Gminy Kozy
Jacek Kaliński
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10 września 2019 r. odbyła się VIII sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto nastę-
pujące uchwały:
1) nr VIII/64/19 w sprawie ustalenia regula-

minu głosowania w wyborach ławników 
do sądów powszechnych,

2) nr VIII/65/19 w sprawie wyboru ławni-
ków do Sądu Okręgowego w Bielsku-Bia-
łej i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej na 
kadencję 2020 – 2023 r. Ławnikami Sądu 
Okręgowego w Bielsku-Białej  wybrano: 
Alicję Chrobak, Konrada Hamerlaka, Hali-
nę Kozieł, Leszka Pawińskiego. Ławnikami 
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wybra-
no: Ewę Gołuch, Marię Szlagurę,

3) nr VIII/66/19 w sprawie wyznaczenia rad-
nego do kontaktów z Młodzieżową Radą 
Gminy Kozy. Rada Gminy wyznaczyła 
radnego Miłosza Zelka,

4) nr VIII/67/19 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzy-
letniego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące,

5) nr VIII/68/19 w sprawie powołania 
i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Subregionu Południowego 
Województwa Śląskiego AGLOMERA-
CJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-
-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu 

terytorialnego z całego subregionu w celu 
wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, 
w tym w ramach Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych w latach 2021 – 2027,

6) nr VIII/69/19 w sprawie projektu Regula-
minu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Kozy,

7) nr VIII/70/19 w sprawie zaciągnięcia dłu-
goterminowej pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie. Zaciągnięta 
pożyczka do wysokości 11 600 000,00 zł 
zostanie przeznaczona na realizację projek-
tu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gmi-
nie Kozy - etap X”, 

8) nr VIII/71/19 w sprawie zmiany uchwa-
ły nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 
20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 
2019 rok Gminy Kozy,

9) nr VIII/72/19 w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na 
lata 2019 – 2035. 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy oraz materiały będące przedmiotem 
obrad dostępne są na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozy 
www.bip.kozy.pl. 
Podczas wrześniowej sesji w pałacu Czeczów 
Rada Gminy oraz wójt gminy Kozy uhonoro-
wali wyróżnieniem Benedykta Gawędę, byłego 

przewodniczącego Koła Emerytów i Renci-
stów w Kozach, który otrzymał Złoty Krzyż Za-
sługi od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

za zasługi w działalności charytatywnej, spo-
łecznej i zawodowej. Ponadto podziękowania 
za zaangażowanie oraz inspirowanie młodych 
ludzi, ich rodzin i środowisk w realizacji pro-
jektu wymiany polsko-niemieckiej uczniów 
koziańskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz 
uczniów Erftgymnasium w Bergheim, otrzy-
mali wieloletni koordynatorzy tego przedsię-
wzięcia Agata Sojka-Marek, Andrea Haensch 
oraz Olivier Großmann.         

 (biuro rady)

Relacja z VIII sesji Rady Gminy Kozy

We wtorek, 20 sierpnia, odbyła się konferencja 
na temat budżetu obywatelskiego gminy Kozy 
połączona z warsztatami praktycznymi. Spotka-
nie prowadzili przedstawiciele Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej – Paulina Białek i Monika 
Pendolska oraz Tomasz Pawłowski z Fundacji 
Trzeci.Org. 
Choć grupa uczestników nie była liczna, to jednak 
nie zabrakło ożywionej dyskusji i pomysłów na 
zagospodarowanie 50 tysięcy złotych. Prowadzą-
cy podpowiadali, jak można różne pomysły po-
łączyć ze sobą, by zwiększyć szanse na uzyskanie 
poparcia społecznego. Wyjaśnili też, jak wypełnić 
formularz zgłoszeniowy projektu i jak będzie wy-
glądało głosowanie. 
Wnioski do budżetu obywatelskiego gminy Kozy 
na 2020 r. można składać do 20 września.
Do 4 października wnioski zostaną ocenione pod 
względem formalnym i merytorycznym. Te, które 
zostaną pozytywnie zweryfikowane będą opubliko-
wane na stronie internetowej: budzetobywatelski.
kozy.pl oraz w najbliższym wydaniu Wiadomości 
Koziańskich, celem poddania ich pod głosowanie.
Głosować można od 7.10 do 28.10. 2019 r.  (ug)

Budżet obywatelski w praktyce

Chcąc poprzeć jeden z projektów głosować 
można: 

1. elektronicznie, za pomocą elektro-
nicznego formularza do głosowania za-
mieszczonego na stronie internetowej 
gminy oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej w zakładce: Budżet Obywatelski.

Aby oddać głos należy:
a) wybrać z listy jeden z projektów,
b) podać swoje dane: imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, datę urodzenia oraz 
numer telefonu komórkowego,
c) w przypadku osób niepełnoletnich for-
mularz wymusi podanie danych opiekuna 
prawnego, takich jak: imię, nazwisko, ad-
res zamieszkania oraz zaznaczenie zgody 
na udział osoby małoletniej w głosowaniu 
i przetwarzaniu jej danych osobowych,
d) zaznaczyć pole z informacją o przetwa-
rzaniu danych osobowych,
e) kliknąć w ikonkę „GŁOSUJ”,
następnie na podany w formularzu nu-
mer telefonu komórkowego przyjdzie sms 
z jednorazowym kodem weryfikacyjnym, 
po wpisaniu którego w odpowiednie pole 
głos zostanie zaliczony.

2. 	osobiście, poprzez złożenie wypełnione-
go formularza do głosowania w sekretaria-
cie Urzędu Gminy,

3. pocztą, poprzez przesłanie wypełnionego 
formularza do głosowania na adres Urzę-
du Gminy ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy 
z dopiskiem: „Budżet Obywatelski” (decy-
duje data wpływu do Urzędu)

Można oddać tylko jeden głos!
Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 
31	października	2019	r.	

Kontakt:
Informacje o procedurze Budżetu 
Obywatelskiego:

sekretariat
Kozy, ul. Krakowska 4, 
I piętro, pok. 17
tel.	(33)	829	86	50	
email: budzetobywatelski@kozy.pl

Jak	głosować?



6 Koziańskie Wiadomości
WRZESIEŃ 2019 INWESTYCJE

Prace związane z przebudową ul. Beskidzkiej 
postępują. Wykonano nową sieć kanalizacji 
deszczowej oraz wymianę istniejącego odcin-
ka kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej wraz 
z przyłączami. Wykonano prace związane ze 
stabilizacją i pierwszą warstwą podbudowy 
drogi. W sierpniu wykonawca przystąpił do 

robót związanych z przebudową obiektu mo-
stowego wraz z umocnieniem koryta potoku 
w obrębie obiektu. Przejazd przez potok w cza-
sie budowy nowego mostu odbywał się będzie 
po tymczasowym obiekcie w ciągu ul. Beskidz-
kiej, który obecnie jest wykonywany. Równo-
cześnie dojazd do górnego odcinka ul. Beskidz-

kiej i dróg zlokalizowanych w tej części 
gminy może odbywać się objazdem 
od ul. Panienki, ul. Piaskową, następ-
nie odcinkami dróg przebiegających 
po dolnej części kamieniołomu i lasu.  
We wrześniu wykonywane będą robo-
ty związane między innymi z budową 
nowego obiektu mostowego, umoc-
nieniem koryta potoku, zabudową 
krawężników wraz z wykonaniem 
studzienek ściekowych kanalizacji 
deszczowej i kolejnej warstwy podbu-
dowy.      (ug)

Trwa remont chodnika przy DK-52 ul. Kra-
kowskiej, na odcinku od budynku Urzędu 
Gminy do skrzyżowania z ul. Przecznią. 
W ramach robót wykonywana jest nowa 
konstrukcja i nawierzchnia chodnika, zjaz-
dy do posesji, poprawione zostanie odwod-
nienie. Termin zakończenia robót planowa-
ny jest na koniec września 2019 r. 

(ug)

Zakończono prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 1. 
Wymieniono całą instalację centralnego ogrzewania, stare stalowe rury i żeliwne grzej-
niki zostały zdemontowane. Nowa instalacja centralnego ogrzewania wykonana została 
z rur miedzianych. Na ścianach zawieszono nowoczesne grzejniki stalowe płytowe o ni-
skiej pojemności wody. 
Zakończono również prace związane z wymianą kotłowni centralnego ogrzewania. Zakoń-
czono montaż wszystkich urządzeń, a kotłownia uzyskała nowy wygląd. Na podłodze ułożo-
no płytki gresowe, a ściany pomalowano na jasne kolory. Rozruch kotłowni i nowej instalacji 
centralnego ogrzewania wykonano 12 września br. Planowane jest również podłączenie dla po-
trzeb szkoły instalacji solarnej znajdującej się na dachu Centrum Sportowo-Widowiskowego. 
Pozwoli to na obniżenie kosztów zużycia gazu w budynku szkoły.                                (ug)

Przerwa w zajęciach szkolnych wykorzystana została na inwestycje także w Dwójce i starym oddziale koziańskiego przedszkola. Najmłodsi 
korzystać będą z sali do ćwiczeń, spotkań czy apeli w komfortowych warunkach. Pomieszczenie wzbogacono bowiem o oczekiwane urzą-
dzenia klimatyzacyjne. Zadowoleni są zapewne również uczniowie SP2. Dzięki unijnej dotacji w ramach projektu „Kompetencje i ekspe-
rymenty w Gminie Kozy” w szkole przygotowano pracownię matematyczną i geograficzną. Dostępne środki na inwestycje przeznaczono 
też na odnowienie nawierzchni asfaltowej przed budynkiem szkoły, która po kilkukrotnych obfitych opadach deszczu wymagała remontu. 

(red)

Beskidzka w trakcie Chodnik w remoncie

Termomodernizacja Jedynki

Wakacyjne remonty 

foto: MS

foto: MS

foto: MS



7EKOLOGIA

REJON	1:	odbiór	nastąpi	3	października	2019	r.
Bławatków, Cicha, Dolna, Jana III Sobieskiego, Jaśminowa, Krańcowa (od Wi-
tosa do wiaduktu), Krzemionki, Kwiatowa, Margaretki, Miodowa, Mostowa, Nad-
brzeżna (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, Chmielo-
wa, Cmentarna, Krańcowa (do wiaduktu), Krzemowa, Malowana, Młyńska, Pod 
Grapą, Poprzeczna, Porzeczkowa, Radosna, Sadowa, Sasanek, Sikorek, Św. 
Walentego, Topolowa.

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),  Beskidz-
ka (numery parzyste), Biała, Chrobacza, Górna, Jasna, Jodłowa, Kręta, Legioń-
ska, 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, Fol-
warczna, Gołębia, Jabłoniowa, Jaworowa, Jemioły, Kęcka, Koncertowa, Kon-
walii, 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, Gór-
ska, Herbaciana, Leśna, Ludowa, Mała, Panienki, Paproci, Piaskowa, Piwonii, 
Równa, Serdeczna, Wczasowa, Willowa, Zamkowa, Źródlana.

(ug)

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
W październiku odbędą się objazdowe zbiórki mebli i innych odpadów gabarytowych.
W	ramach	zbiórki	odbierane	są 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	są	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).

ZADANIE 2 
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie 
Kolektora Czerwonka (od granicy gminy 
do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej.
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ramach 
Zadania nr 2. Prace budowlane realizowane są 
na kanałach:

• „A” rejon ulicy Orzechowej.
Wykonawca wybudował ok. 260 m kanalizacji 
sanitarnej, co stanowi ok. 2,5% zaawansowania 
robót liniowych. 

ZADANIE 3 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na te-
renie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisa-
rzówka, obejmującej rejon: Krzemionki.
Trwa budowy kanalizacji sanitarnej w ramach 
Zadania nr 3. Prace budowlane realizowane są 
na kanałach:

• „Ch” – rejon ul. Chmielowej,
• „C” – ul. Chmielowa.

Wykonawca wybudował ok. 1650 m kanaliza-
cji sanitarnej, co stanowi ok. 20% zaawansowa-
nia robót liniowych. 

ZADANIE 4 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, 
obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice.

14.08.2019 r. podpisano umowę na roboty 
budowlane dotyczące Zadania nr 4. Budowę 
kanalizacji dla tego Zadania będzie realizowała 
firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa In-
żynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.  Moch-
naczka Wyżna 118, 33-380 Krynica Zdrój.  
Wartość umowy to 6 901 493,48 zł brutto. Pla-
nowany termin realizacji 25.02.2022 r.

ZADANIE 5 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na te-
renie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisa-
rzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór.
30.08.2019 r. podpisano umowę na roboty 
budowlane dotyczące Zadania nr 5. Budowę 
kanalizacji dla tego Zadania będzie realizowa-
ła firma: Zakład Instalacyjny „KAZMAR” 

Kazimierz Smyrak w spadku z siedzibą Roczy-
ny ul. Szkolna 37, 34-120 Andrychów.  
Wartość umowy to 3 772 523,04 zł brutto. Pla-
nowany termin realizacji 15.12.2021 r.

W związku z rozpoczęciem „Budowy kanaliza-
cji sanitarnej etap X” w naszej gminie, w trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców, apelujemy 

o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści. Prowadzone prace budowalne 
wiążą się z dużymi utrudnieniami 
komunikacyjnymi.  Prosimy o zacho-
wanie ostrożności podczas korzysta-
nia z dróg, na których prowadzone 
są roboty oraz podczas poruszania 
się w okolicach głębokich wykopów 
kanalizacyjnych, jak również stoso-
wanie się do usytuowanych znaków 
i informacji. Liczymy na Państwa 
wyrozumiałość i współpracę na czas 
trwania robót związanych z budową 

kanalizacji sanitarnej i przepraszamy za wszelkie 
utrudnienia. Informacji na temat projektu oraz 
szczegółów dotyczących realizacji poszczegól-
nych zadań udzielają pracownicy Jednostki 
Realizującej Projekt (JRP) w Urzędzie Gminy 
Kozy na II piętrze, pokój 23. Zapraszamy też do 
odwiedzenia strony internetowej
http://www.kozy.pl/jrp    (ug)

Kalendarium z realizacji kanalizacji sanitarnej ETAP X

foto: arch.
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WRZESIEŃ 2019 DUABUSCAPRIS (Dwiekozy)

1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy rozpętały II 
wojnę światową. W Kozach żołnierze niemieccy pojawili 
się 3 września, odtąd niepewność jutra ogarnęła wszyst-
kich mieszkańców wsi. Powszechnym dylematem było 
pytanie: pozostać w domu, czy dołączyć do gęstniejące-
go coraz bardziej tłumu uchodźców kierującego się na 
wschód, przebiegającą przez Kozy szosą z Białej w kie-
runku Kęt.
W sierpniu 1939 roku na bocznym torze stacji kolejowej 
w Kozach Wojsko Polskie ulokowało zamknięty wagon 
towarowy z tajemniczym ładunkiem, strzeżony przez żoł-
nierzy dzień i noc. W ostatnim dniu sierpnia chłopskimi 
furmankami przetransportowano go i zmagazynowano 
w dworskim tartaku, mieszczącym się w nieistniejących 
już budynkach przy dzisiejszej ulicy Szkolnej, pomiędzy 
Domem Nauczyciela a spółdzielnią ogrodniczą. Ów ładu-
nek był amunicją artyleryjską.
Wczesnym rankiem, 3 września 1939 roku, w centrum 
Kóz nastąpiła silna eksplozja. Osoby pamiętające to wy-
darzenie wspominały, że fala uderzeniowa była zdolna 
unieść dorosłego człowieka, a w okolicznych zabudowa-
niach wyrywała okna. Najbardziej ucierpiały dworskie 
zabudowania gospodarcze, pałac oraz wieża i witraże 
w kościele parafialnym. Okazało się, że będący w odwro-
cie polscy żołnierze, pozbawieni możliwości przetrans-
portowania zmagazynowanej amunicji, postanowili ją na 
miejscu zdetonować, aby nie dostała się w ręce niemiec-
kie. Detonacji dokonano kilka minut po godzinie szóstej 
rano. Wybuch ten, mimo wczesnej pory, nie obył się bez 
ofiar śmiertelnych. Na dzisiejszej ulicy Beskidzkiej koło 
„starej poczty” zginął piętnastoletni Wiktor Sady z Bia-
łej, podążający wraz z innymi mieszkańcami miasta na 
wschód. W momencie wybuchu spadające dachówki z da-
chu Domu Katolicko-Ludowego rozbiły drobną główkę 
dziesięcioletniej Helenki Szymańskiej z Białej, która wraz 
z rodziną uciekała przed zbliżającym się frontem. Te dwie 
przypadkowe ofiary pochowano na koziańskim cmen-
tarzu. Dziś, po osiemdziesięciu latach, trudno wczuć się 
w atmosferę tamtych tragicznych, pełnych niepewności 
i strachu, dni. Kilka godzin po porannej eksplozji w Ko-
zach zjawili się żołnierze Wermachtu. 
Po kilkudziesięciu latach na jednej z aukcji internetowych 
pojawiły się unikatowe fotografie, ukazujące szkody, ja-
kich dokonała detonacja amunicji. Fotografie wykonane 
przez żołnierzy Wermachtu zakupiło Towarzystwo Miło-
śników Historii i Zabytków Kóz. Zdjęcia prezentują obo-
rę oraz spichlerz dworski, które znalazły się w najbliższej 
odległości od miejsca wybuchu, zgliszcza tartaku i lej po 
eksplozji oraz budynek pałacu z widocznymi uszkodzony-
mi oknami i zerwanym częściowo pokryciem dachowym. 

(Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano: Grzegorz Hałat „Koziański wrzesień 

1939 roku” („Zeszyty Społeczno-Historyczne Gminy Kozy nr 3”).

Tajemniczy ładunek w Kozach

Zgliszcza dworskiego 
tartaku. Wewnątrz leju 
znajduje się żołnierz 
niemiecki (fot. ze zbio-
rów TMHiZK)

Stan zniszczeń spichle-
rza i obory dworskiej 
(fot. ze zbiorów 
TMHiZK)

Żołnierze niemieccy przed pałacem 
(fot. ze zbiorów TMHiZK)



LUDZIE 9

Elektronika 
bez tajemnic
Pan Sławomir Syjota to jeden 
z wielu mieszkańców Kóz, posiada-
jących nietypowe hobby. Technik 
elektromechanik z wykształcenia 
znany jest dziś m.in. jako twórca 
autorskich systemów elektronicz-
nych, w które zaopatrzonych jest 
ponad 60 organów kościelnych 
w różnych częściach Polski.
Zainteresowanie elektroniką pan Sławomir 
przejawiał już w latach młodzieńczych, a podczas 
nauki w bielskim technikum zdobył pierwsze 
„szlify bojowe”. – Pamiętam taką sytuację, gdy 
naprawiłem rzutnik w dzisiejszej katedrze św. 
Mikołaja w Bielsku-Białej. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że... nikt nie mógł sobie 
z tym zadaniem poradzić. Tak zostałem nadwor-
nym elektrykiem – uśmiecha się kozianin.
Po zakończeniu nauki i zdobyciu wykształcenia 
kierunkowego Sławomir Syjota podjął pracę 
zawodową w bielskiej Apenie. W fabryce za-
trudniony był na stanowisku kontrolera jakości 
i konstruktora, wykonywał jednak wiele czyn-
ności zgodnych ze swoją pasją, a wykraczają-

cych poza codzienne obowiązki. Montował 
instalacje elektryczne, systemy nagłośnienio-
we, domofony czy nawet alarmy w domach 
i samochodach, gdy na rynku takie usługi nie 
były jeszcze powszechne.
Szczególnie pan Sławomir upodobał sobie insta-
lowanie napędów dzwonów na silnikach linio-
wych. To właśnie spod jego ręki wyszedł pierwszy 
tego typu system w skali kraju w bielskiej katedrze. 
Przy różnych pracach koziański wynalazca spo-
tykał organmistrzów i tak też zainteresował się 
wszystkimi tajnikami związanymi z organami ko-

ścielnymi. – Wymyślałem zupełnie nowe, można 
rzec pionierskie wręcz systemy elektroniczne, któ-
re pozwalały na udoskonalenie tych wyjątkowych 
urządzeń – opowiada elektryk.
Wykorzystując zdobytą wiedzę, ale także su-
mienność i kreatywność w twórczej pracy, pan 
Sławomir stworzył na przestrzeni lat unikato-
we systemy do przeszło 60 organów. To nie 
tylko te zamontowane we wszystkich trzech 
koziańskich kościołach, ale również m.in. 
w świątyniach w Łodzi, Warszawie, Krakowie, 
Gdańsku, Gliwicach, Lublinie, Częstochowie, 
Opolu i wielu innych mniejszych bądź więk-
szych miastach w różnych zakątkach Polski. 
Jest także autorem oryginalnego urządzenia 
o nazwie carillon, znajdującego się na rynku 
obok bazyliki w Limanowej. To wymyślona 
przez mieszkańca Kóz efektowna konstrukcja 
20 dzwonów różnej wielkości, wygrywających 
zaprogramowane melodie. Za szczególne 
uznać można bez wątpienia elektroniczne „cu-
deńka” umieszczone w ogromnych organach 
w gdańskiej archikatedrze oliwskiej. Na 
system składa się tu ok. 2 tys. układów scalo-
nych, a z kontuaru przy pomocy światłowodu, 
z trudną do wyobrażenia prędkością jednej set-
nej części sekundy, ciąg impulsów przekazywa-
ny jest do szafy organowej, gdzie z kolei mieści 
się aż 8,5 tys. piszczałek wydających dźwięki. 
Równie imponująco prezentują się organy 
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 
i na Jasnej Górze, gdzie także pan Sławomir 
pozostawił cząstkę własnej technologii. – Or-

gany są urządzeniem, których trwałość sięgać 
ma dziesiątek lat, dlatego ważne było opra-
cowanie takiego systemu, który będzie moż-
liwie jak najmniej awaryjny technologicznie. 
Cieszę się, że to mi się całkiem nieźle udało – 
skromnie zaznacza Sławomir Syjota.
Wspomina, że w przeszłości zdarzały się przy-
padki potrzeby nagłej interwencji, gdy z nie-
wiadomych przyczyn organy nie działały wła-
ściwie. – Jedno zdarzenie było o tyle zabawne, 
że przejechałem kilka godzin, a po dojeździe na 
miejsce okazało się, że powód jest całkowicie 
prozaiczny. Fazy w energetyce zostały poza-
mieniane – mówi koziański elektryk.
Choć dziś jego aktywność w tworzeniu nowa-
torskich systemów elektronicznych jest mniej-
sza, to przyznaje, że takie zajęcie ciągle sprawia 
dużą satysfakcję. – To trzeba lubić. Szczególnie 
żmudne i czasochłonne jest projektowanie ta-
kich systemów, bo każdy przypadek jest indy-
widualny – dodaje Sławomir Syjota.
Tymczasem pana Sławomira spotkać można 
przy okazji różnych wydarzeń na terenie gmi-
ny Kozy, podczas których zajmuje się nagło-
śnieniem. – W technikum unowocześnialiśmy 
szkolny radiowęzeł, więc także ta „działka” nie 
jest dla mnie żadną czarną magią – stwierdza 
z zadowoleniem.        (Marcin Nikiel)

Wymyślałem zupełnie 
nowe, pionierskie wręcz 
systemy elektroniczne

W technikum 
unowocześnialiśmy szkolny 

radiowęzeł
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Piknik był okazją do podzielenia się swoimi 
zainteresowaniami, zaprezentowania form 
na wspólne spędzanie czasu dla całej rodzi-
ny przez różne grupy. Na „scenie” pojawili 
się m.in. młodzi piłkarze koziańskiego Orła, 
których pasją bez wątpienia jest futbol.

O tym, że taniec może być pasją, która jest 
równocześnie dobrą zabawą przekony-
wali przedstawiciele Studia Tańca RootArt 
w swoim artystycznym występie.

Piknik „Rodzina z pasją” odbył się po raz 
pierwszy. Wydarzenie w parku dworskim 
zorganizowane zostało przez Dom Kultury 
i Urząd Gminy we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Kozianki i grupą TatoNet Podbeski-
dzie. Dobrej atmosfery nie brakowało.

Klub Honorowych Dawców Krwi w Kozach ma swoją renomę. Potwierdzeniem może być 
fakt sporego zainteresowania stoiskiem, przygotowanego przez osoby popularyzujące 
w naszej miejscowości oddawanie krwi.

Bez wątpienia jako intrygującą nazwać 
można pasję do gry w taroki. To gra karcia-
na z użyciem specjalnej talii.

Rodzina z pasją
foto: Karol Chrapkiewicz, www.facebook.com/collective.studioo/

foto: Karol Chrapkiewicz, www.facebook.com/collective.studioo/

foto: Karol Chrapkiewicz, www.facebook.com/collective.studioo/

foto: Marek Małeckifoto: Marek Małecki
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Na najmłodszych czekało sporo rozrywek. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
wyrzuty kolorów, nie brakowało jednak 
innych propozycji. Jedną z nich były tzw. 
dmuchańce.

Impreza odbyła się w ostatnią i gorącą so-
botę sierpnia. Park okazał się świetnym 
wyborem, m.in. ze względu na wiele zacie-
nionych miejsc. Na tarasie utworzono sce-
nę, wzdłuż alejek powstały stanowiska wy-
stawców, trawnik opanowywany był przez 
uczestników wyrzutów kolorów.

Tegorocznym triumfatorem festiwalu du-
szonek został Tadeusz Kóska, którego po-
trawa zebrała najwięcej głosów. Zwycięzca 
mógł też liczyć na wsparcie swoich fanów. 
Charakterystyczny transparent z napisem 
„NIC TAK NIE ZAPEŁNI BRZUSZKA, JAK DU-
SZONKI TEAMU KÓSKA” przykuwał uwagę.

O bezpieczeństwo uczestników zadbali m.in. strażacy, zachęcając równocześnie do zapo-
znania się ze swoim wozem bojowym. Warto przypomnieć, że najmłodsi mogą dołączyć do 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Tegoroczna odsłona festiwalu duszonek 
odbyła się już po raz dziewiąty!

Rodzina z pasją
foto: Marek Małecki

foto: Marek Małecki

foto: Marek Małecki

foto: arch. UG foto: arch. UG
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Zagrali na koniec wakacji
W kategoriach młodzików, orlików, żaków 
i żaków młodszych rozegrane zostały na fi-
niszu wakacji turnieje piłkarskie. Miejscem 
zawodów było boisko przy ulicy Wrzoso-
wej, a stawką Puchar Wójta Gminy Kozy.
W poszczególnych grupach wiekowych nie 
zabrakło drużyn dwóch koziańskich klu-
bów. Wśród młodzików równych sobie nie 
mieli podopieczni organizującego turniej 
UKS I Kozy, którzy nie tracąc nawet jedne-
go gola z kompletem punktów za 4 wygrane 
mecze zameldowali się na czele tabeli. Do-
datkowo królem strzelców z 9 golami został 
Sergiusz Honkisz, a najlepszym bramka-
rzem Paweł Koziołek.
W rywalizacji żaków młodszych szczegól-
ne powody do zadowolenia mieli piłkarze 
LKS Orzeł. Żadnego z rozegranych spotkań 
podopieczni trenera Łukasza Duźniaka nie 
przegrali, pozostawiając zespoły przeciwne 
za sobą w klasyfikacji.

(r)

Kozianin Kamil Handzlik zaznaczył swoją obecność 
podczas tegorocznej edycji zawodów kolarskich 
„Kinder+ Sport Mini Tour de Pologne Cup”.
Młody kolarz pochodzący z Kóz, a broniący aktual-
nie barw klubowych UKS Sokół Kęty, wystartował 
w rywalizacji kategorii młodzików, która towarzy-
szyła wyścigowi „dorosłego” peletonu. Zmagania 
młodzieżowe odbyły się w Krakowie, Katowicach, 
Zabrzu, Bielsku-Białej i Kościelisku. Kamil Handzlik 
w stawce łącznie ponad 60 zawodników zgromadził 
w sumie najwięcej punktów i pewnie triumfował 
w końcowej klasyfikacji generalnej.
Przypomnijmy, że w tym roku trasa Tour de Pologne 
po raz pierwszy wiodła przez Kozy. Peleton przeje-
chał przez gminę ulicami Przecznią i Kęcką, a kola-
rzom kibicowało wielu miłośników tej dyscypliny 
sportu. Nad bezpieczeństwem przejazdu czuwali wo-
lontariusze, policja i druhowie OSP. 

(r)

Młodzicy: 
1. UKS I Kozy         – 12 pkt.
2. Smerfiki Łodygowice –   7 pkt.
3. Strefa Futbolu Bronów    

        –    7 pkt.
4. UKS II Kozy        –    3 pkt.
5. LKS Rajsko        –    0 pkt.

Orliki:
1. AP Zone Międzybrodzie 

         – 13 pkt.
2. Szkółka Piłkarska Brzeszcze  

         – 12 pkt.
3. UKS I Kozy         – 10 pkt.
4. UKS II Kozy         –   3 pkt.
5. UKS Chełmek         –   3 pkt. 
6. Football Project Kęty –   3 pkt.

Żaki młodsze:
1. LKS Orzeł Kozy        – 7 pkt.
2. Football 4 Pro        – 7 pkt.
3. UKS Chełmek        – 3 pkt.
4. UKS Kozy        – 0 pkt.

Żaki:
1. Football Project Kęty
2. UKS Chełmek
3. AP Zone Międzybrodzie
4. Football 4 Pro
5. UKS I Kozy
6. UKS II Kozy
7. LKS Orzeł Kozy

foto: arch. UKS Kozy

Sukces w Tourze

foto: arch. organizatora
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Wystartowały seniorskie rozgrywki piłkarskie 
na szczeblu klasy B w sezonie 2019/2020. Po-
wody do zadowolenia mają na wstępie zmagań 
zawodnicy koziańskiego Orła.
Na inaugurację sezonu ekipa z Kóz udała się do 
Godziszki, gdzie przyszło jej zmierzyć się z ze-
społem Beskidu, występującym w poprzednich 
rozgrywkach na wyższym szczeblu ligowym. 
Podopieczni trenera Rafała Piotrowskiego 
zademonstrowali bardzo dobrą kondycję, gro-
miąc gospodarzy 7:0. Do tego najbardziej przy-
czynił się hat-trick, jaki zapisał na swoim koncie 
Patryk Pieczora. Co ciekawe, to napastnik Orła 
otworzył kanonadę przyjezdnych w 12 minu-
cie, jak też zwieńczył ją po upływie 80 minut 
spotkania. Pozostałe gole strzelili: Przemysław 
Zontek, Michał Glos, Dawid Żurek i Jakub 
Kwaśny.
Również domowa premiera wypadła dla ko-
ziańskich futbolistów okazale. W 27 minucie 
konfrontacji z Czarnymi Jaworze wynik otwo-

rzył Pieczora, kwadrans później po kolejnym 
golu napastnika oraz trafieniu Jakuba Kwaśne-
go było już 3:0. Ostatecznie Orzeł triumfował 
efektownie 5:1, a na listę strzelców wpisali się 
Glos i Pieczora. Rywal odpowiedział bramką 
na otarcie łez w 79 minucie gry.

LZS Beskid Godziszka – LKS Orzeł Kozy 0:7 (0:3), 
Gole: Pieczora – 3, Zontek, Glos, Żurek, Kwaśny

LKS Orzeł Kozy – GKS Czarni II Jaworze 5:1 (3:0), 
Gole: Pieczora – 3, Kwaśny, Glos

Skład Orła: Dominik Orszulik (Marcin Koziel-
ski), Łukasz Pielesz, Roman Cholewa, Jakub 
Kwaśny, Konrad Janosz, Adrian Handzlik, 
Daniel Mańkowski, Michał Glos, Artur Paw, 
Przemysław Zontek, Michał Marańda, Jakub 
Mrozek, Patryk Pieczora, Dawid Żurek, Prze-
mysław Łoński, Radosław Stefko.

(r)

Po raz trzeci w tym roku przeprowadzona została z inicjatywy LKS Orzeł 
szachowa rywalizacja o Puchar Wójta Gminy Kozy. Do Kóz zawitało 
63 szachistów z różnych stron województwa śląskiego oraz małopolskiego.
W turnieju jednodniowym, w sobotę 24 sierpnia, najlepszy okazał się Ma-
ciej Polok z Katowic, wygrywając z Kingą Kacprzyk z Trzebini oraz Pawłem 
Kozą z Łaz. Z kozian najlepsze 9 miejsce zajął Jan Kaleta.
Druga z grup rozgrywała pojedynki przez cały weekend. O puchar, nagrody 
i wyższe kategorie szachowe walczyło 28 zawodników. Zwyciężył Dawid 
Gondzik z Imielina, kolejne lokaty zdobyli jego klubowy kolega Piotr Karp 
oraz bielszczanin Paweł Kania. Reprezentujący miejscowego Orła Dariusz 
Bacza osiągnął 8 lokatę.
Na uwagę zasługuje to, że z grona podopiecznych klubu z Kóz swoje kate-
gorie szachowe poprawili Jakub Zawiślak i Wiktor Cieśla. 

(m)

Wysokie loty piłkarzy

foto: arch. LKS Orzeł

Podwójne zwycięstwo Szachy z Orłem

Złote medale z zawodów w Słowacji przywieźli reprezen-
tujący koziańskie sporty siłowe Magdalena Szpila i Wie-
sław Wróbel.
W słowackim Bardejovie odbyły się 24 sierpnia między-
narodowe zawody w wyciskaniu sztangi i martwym cią-
gu. Do rywalizacji przystąpiło blisko 100 przedstawicieli 
sportów siłowych z 5 krajów. Z sukcesami w mocno ob-
sadzonej stawce zaprezentowali się juniorka Magdalena 
Szpila, triumfując w konkurencji tzw. martwego ciągu 
oraz masters Wiesław Wróbel, najlepszy w kategorii open.
To już kolejne w tym roku wartościowe osiągnięcia trój-
boistów Stowarzyszenia Benchpress Kozy. Ostatnie wy-
niki są zarazem optymistycznym prognostykiem przed 
zaplanowanymi na październik mistrzostwami świata. 

(r)

foto: arch. stowarzyszenia Benchpress Kozy Miłośnicy szachowych potyczek ponownie wypełnili salę Domu Kultury 
w Kozach z okazji turnieju „Szachy z Orłem”.

foto: arch. LKS Orzeł



14 Koziańskie Wiadomości
WRZESIEŃ 2019 PUBLICYSTYKA

Dwie imprezy z muzyką w tle, dwie róż-
ne lokacje, tydzień różnicy. Na pierwszej 
w Kozach mocny rock, na drugiej w Czań-
cu chrześcijański pop-rock. Obie, z pozoru, 
różniły się diametralnie. Sposobem grania, 
tekstami, ogólnym przekazem. KozyNostra 
dysponowała lepszym nagłośnieniem, z ko-

lei Festyn Rodzinny zgromadził większą au-
diencję. W parku dworskim gitarowe riffy 
i pulsująca perkusja wprawiały w wibrację 
pobliskie otoczenie, natomiast zebrani na 
terenach parafialnych przy ul. Kościelnej 
w Czańcu wsłuchiwali się w optymistyczny 
przekaz religijnych kompozycji. Wydaje się, 

że te dwa różne światy nie mają ze sobą nic 
wspólnego. Nic bardziej mylnego. Łączyła 
je jedna z najwspanialszych ludzkich cech 
– miłość do muzyki. Dźwięki i śpiew towa-
rzyszą nam od najwcześniejszych czasów, 
nawet zanim jako ludzie zaczęliśmy tworzyć 
zorganizowaną kulturę. Człowiek nie może 
przejść obojętnie obok melodii, które towa-
rzyszą nam przez całe życie. Wzbudzają one 
emocje, wzruszają, pobudzają do działania. 
Sprawiają, że czujemy się lepiej i istnieją 
wykonawcy, którzy dzięki nim doskonale 
potrafią poruszyć uczucia słuchaczy. Nie 
jest wtedy ważna kategoria danego gatun-
ku lub stylu, bo czy to klasyka, jazz, techno 
czy nawet disco polo, jeśli wypełnia swoje 
zadania: wzbudzanie naszej radości i podzi-
wu, należy ją szanować za jej dobroczynne 
działanie. Sztuka powinna łączyć, a nie 
dzielić. Przecież nawet zagorzały fan Slipk-
nota i Motörhead z przyjemnością weźmie 
udział w koncercie chóru gospel, prawda? 

(Sebastian Harężlak)

W polskich środkach masowego przekazu 
oraz w mediach społecznościowych nastąpił 
prawdziwy urodzaj relacji wideo z policyj-
nych interwencji, podczas których funkcjo-
nariusze korzystają ze środków przymusu 
bezpośredniego wobec osób zatrzymanych 
lub agresywnych. Nie jest to oczywiście wy-
łącznie nasza rodzima specjalność. Podob-
ne filmy i zdjęcia można obejrzeć na całym 
świecie, na przykład w Hiszpanii (Katalonia 
w październiku 2017 roku), Francji (żółte 
kamizelki w listopadzie, grudniu 2018 r.), 
lub Stanach Zjednoczonych (nieustannie). 
Warto zwrócić uwagę na okoliczności, że 
krytyka wobec nadmiernej brutalności sił 
porządkowych najgłośniej rozbrzmiewa 
w krajach rozwiniętych, gdzie system praw-
ny i uświadomienie społeczeństwa stoi na 
najwyższym poziomie. Trudniej się spo-
tkać z licznymi sprawozdaniami interwencji 
jednostek policji np. w Chinach, Federacji 
Rosyjskiej, większości państw arabskich czy 
afrykańskich, gdzie pod względem swobód 
obywatelskich pozycja społeczeństwa jest 
wyraźnie słabsza.
Ocena reagowania służb na bezpośrednie 
zagrożenie najczęściej jest skrajna – od 
pełnej aprobaty, po całkowite potępienie, 
wręcz oskarżenie o stosowanie metod ty-
powych dla państw totalitarnych. Krytycy 
stosowania środków przymusu przez orga-
ny porządkowe nie mogą jednak ignorować 

faktu, że użycie siły wobec obywatela nastę-
puje w wyniku jego bezprawnego działania, 
na prostej zasadzie: akcja – reakcja. W kra-
jach demokratycznych przedstawiciele sił 
porządkowych funkcjonują na podstawie 
sprecyzowanych przepisów prawa, w przy-
padku Polski jest to ustawa z dnia 24 maja 
2013 r. o środkach przymusu bezpośrednie-
go i broni palnej. Art. 11 wymienionej usta-
wy zawiera szeroki wachlarz okoliczności 
będących podstawą do ich użycia, ale inne 
akty prawne również zawierają odniesienia 
do ich potencjalnego zastosowania. Polscy 
funkcjonariusze muszą przy tym bardzo 
precyzyjnie dostosowywać stopień uciąż-
liwości stosowanego środka przymusu do 
okoliczności, liczyć się z długotermino-
wymi konsekwencjami oceny ich decyzji, 
wreszcie podlegają zasadzie minimalizacji 
szkodliwości skutków swoich działań. Dla-
tego też trudne interwencje z przemocą 
i oporem w roli głównej przypominają go-
towanie skomplikowanego dania, gdzie 
szczypta pieprzu zrujnuje jego smak, a brak 
łyżeczki soli uczyni go całkowicie niejadal-
nym. Stawiane za wzór służby z USA lub 
Kanady przeważnie nie mają tego typu dy-
lematów. Działają według optymalnych, 
ściśle opracowanych algorytmów, które 
gwarantują im maksymalną skuteczność, 
a równocześnie prawne bezpieczeństwo. 
Północnoamerykański policjant wie, kiedy 

może natychmiast sięgnąć po paralizator 
lub broń. Nie zastanawia się po kilka razy 
nad ewentualnymi skutkami swoich dzia-
łań, tylko stosownie, zgodnie z miejsco-
wym prawem reaguje. W Compton (Los 
Angeles) lub w Bronxie (Nowy Jork) polski 
policjant zapewne zakończyłby swoją służ-
bę szybko i tragicznie, a jego amerykański 
odpowiednik po kilku nocnych służbach na 
Bałutach (Łódź) oczekiwałby w tymczaso-
wym areszcie na proces w sprawie rażącego 
przekroczenia swoich uprawnień. Do stanu 
prawnego dochodzi jeszcze wiele innych 
zmiennych: stopień doboru, wyszkolenia 
i wyposażenia funkcjonariuszy, poziom 
uświadomienia społeczeństwa, a przede 
wszystkim ludzkie błędy. 
To właśnie ludzkie błędy i niepotrzebna 
przemoc po obu stronach interwencji do-
prowadzają do tragicznych sytuacji z uży-
ciem środków przymusu bezpośredniego, 
bez względu na długość i szerokość geogra-
ficzną danego miejsca. Nie powinno się ich 
tłumaczyć zagmatwanymi okolicznościa-
mi, złym prawem, czy też nieprecyzyjnymi 
przepisami. Eskalacji agresji należy unikać 
za wszelką cenę, pamiętając zdumiewająco 
trafne słowa sformułowane jeszcze przed 
Tiziano Terzanim przez Errico Malatestę; 
o ironio, teoretyka i czynnego praktyka 
anarchizmu (!): „Przemoc rodzi przemoc”.

(Sebastian Harężlak)

Gdzie słyszysz śpiew - tam wchodź, tam dobre serca ludzie mają...

Przymus bezpośredniPolicja

foto: arch.
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2 – w październiku po raz drugi 
rozpocznie się rok akademicki 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Kozach. Wykłady, zajęcia ruchowe, 
spotkania integracyjne czy wycieczki. 
Więcej o inauguracji piszemy na stro-
nie 18. Warto dodać, że premierowy 
rok działalności poprzedził trzymie-
sięczny pilotaż inicjatywy, potwierdza-
jąc słuszność podjętych działań.  

Kozy, kozianie – zapis subiektywny
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy oraz Dom Kultu-
ry w Kozach zapraszają miłośników fotografii do udziału w konkursie „Kozy, 
kozianie – zapis subiektywny”.

Konkurs ma na celu m.in. utrwalenie poprzez zapis fotograficzny życia 
mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy: ludzi, miejsc, zjawisk i emocji. Te-
matyką konkursu są lokalne zabytki architektury, kultury sakralnej, ciekawe 
architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające zawo-
dy i prace wykonywane tradycyjnymi metodami.  Można fotografować ludzi 
i ich pasje, a także wydarzenia, w których brali udział. 

Prace należy składać do 18 października 2019 r. do godz. 23:59 drogą 
elektroniczną na adres e-mail: konkurs@kozy.pl w formacie plików JPG 
w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi. Szczegóły dostępne w regulami-
nie na stronie www.domkultury.kozy.pl oraz 
www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny, gdzie również będzie 
można głosować na zdjęcie, które otrzyma Nagrodę Internautów. Wyniki po-
znamy podczas pokonkursowego wernisażu wystawy 11 listopada 2019 r. 
o godz. 17.00 w Domu Kultury w Kozach. 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

(SNRRIPGK/dk)

Wrzesień to m.in. początek roku szkolnego. Wiedziałeś, że Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Kozach wybudowana została w 1966 roku? Powstała 

w ramach akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie”. Początkowo w budynku znajdowało 

się 11 sal lekcyjnych, 5 pracowni, aula, świetlica z zapleczem i salą gimnastyczną oraz mieszkanie 

dla dyrektora i stróża. Na przestrzeni lat obiekt był przebudowywany i rozbudowywany. Obecnie 

uczęszczają tam uczniowie SP2 oraz Liceum Ogólnokształcącego. 

   
       

W ubiegłym roku jednym z wyróżnionych 
zdjęć była fotografia Patrycji Martyniak – 

„Radość pod platanem”. 

Poprawna odpowiedź w naszej 
krzyżówce w sierpniu to: 
Dożynki. Nagrodę otrzymuje 
Stanisaw Fabia .       (r)

Staruszek grat
W niedzielne, słoneczne południe 11 sierpnia br., impreza w parku 
przy Pałacu Czeczów udowodniła, że określenie „grat” ma bardzo po-
zytywne znaczenie i sygnuje przedmioty o znacznej wartości. To stare 
samochody, zabytki motoryzacji tzw. graty zjechały do naszej miejsco-
wości. Błyszczący lakier, moc drzemiąca pod maską, no i ten klimat 
dawnych lat. Zachwytom nie było końca.

(dk)

foto: arch. dk
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Gwałtowne zjawiska pogodowe, burze, sza-
lejące wichury i tornada, zdają się wpisywać 
na dobre w polski klimat. Tegoroczne burze 
i nawałnice są tego najlepszym dowodem. Są 
one przede wszystkim następstwem zmian 
klimatycznych, które sprawiają, że pogoda 
stała się bardziej nieprzewidywalna – zarówno 
w Europie, jak i w innych zakątkach świata. 
Zdaniem klimatologów w klimacie Polski od 
zawsze pojawiały się tzw. zjawiska ekstremal-
ne na tle średnich warunków klimatycznych. 
Już w czasach historycznych niektóre z nich 
przybierały także postać klęsk żywiołowych. 
Jednak w ostatnim 100-leciu, m. in. z powodu 
ocieplania się klimatu, zjawiska te nasiliły się. 
W atmosferze znajduje się coraz więcej energii, 
na skutek czego przemiany fizyczne są bardziej 
dynamiczne, a zjawiska atmosferyczne coraz 
bardziej gwałtowne. Jednym z tych ekstremal-
nych zjawisk meteorologicznych jest BURZA.

(ug)

Bądź bezpieczny

Szczegółowe zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia zamieszczone 
są na stronie internetowej naszego Urzędu Gminy (zeskanuj kod): 

Przypominamy zasady zachowania się podczas burzy.

TELEFONY ALARMOWE 
W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA:

112 – ogólnopolski i europejski numer ratunkowy

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

To jeden z większych problemów, z jakim 
zmagają się rolnicy także na terenie gminy 
Kozy. Dziko żyjące zwierzęta, głównie dzi-
ki, wilki, jelenie, ale nawet psy, powodują 
znaczące szkody w gospodarstwach.
Region szeroko pojętego Podbeskidzia 
bogaty jest w zwierzynę, co przy jednocze-
śnie dużych obszarach zurbanizowanych, 
sprzyja jej przemieszczaniu się w kierunku 
gruntów rolnych. Rolnicy ponoszą często 

w takim przypadku pokaźne szkody. Przy-
kładów daleko szukać nie trzeba. Przed 
kilkoma tygodniami wataha dzików spu-
stoszyła niemal w całości plony jednego 
z rolników w pobliżu Kóz, a tuż przed na-
dejściem lata wilki zagryzły stado owiec 
w Wiśle Malince. Utrudnieniem jest ponad-
to fakt, że spora część terenów wyłączona 
jest z prowadzenia dopuszczalnej przepisa-
mi gospodarki łowieckiej.

Czy więc przywołanym sytuacjom można 
zaradzić? Jakie spostrzeżenia mają sami 
rolnicy? Do ważnego tematu powrócimy 
w kolejnym wydaniu „Koziańskich Wiado-
mości”. 

(r)

Uwaga na dzikie zwierzęta

1. Gdy burza zaskoczy nas w domu:
• nie zbliżaj się do urządzeń elektrycznych i metalowych,
• pozostań z dala od oszklonych okien, sufitów, drzwi,
• w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane,
• trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie,
• miej włączone radio (najlepiej na baterie) w celu zapoznania się z aktualnymi komunikatami,
• wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne oraz anteny,
• nie korzystaj z kąpieli w wannie lub pod prysznicem,
• nie dotykaj kranu oraz kaloryfera,
• nie korzystaj z telefonu stacjonarnego.

2. Gdy burza zaskoczy nas na otwartej przestrzeni

na ulicy:
• nie stawaj pod wysokimi drzewami, masztami, latarniami,
• trzymaj się z dala od trakcji tramwajowych, kolejowych, transformatorów i przewodów wysokiego napięcia,
• nie jedź rowerem i nie dotykaj jego metalowych części, 

na łące:
• będąc na otwartym terenie kucnij ze złączonymi nogami, nie kładź się na ziemię i nie stój w  rozkroku,
• nie biegaj i nie poruszaj się szybkim krokiem,

nad jeziorem, morzem itp.:
• nie spaceruj po plaży (zbiorniki z wodą, a szczególnie słone morze i mokry piasek łatwo ściągają pioruny),
• w czasie burzy nie wolno się kąpać w zbiornikach wodnych i na otwartych basenach.

w górach:
• zejdź z grani lub wysoko położonych wzniesień i schowaj się w jakimś zagłębieniu,
• unikaj odsłoniętych przestrzeni, szczytów, grani, pojedynczych skał czy drzew,
• oddal się od cieków wodnych (np. wody spływającej żlebem) oraz metalowych ułatwień (łańcuchów, 

drabinek), stanowiących doskonałe pole do przepływu ładunku elektrycznego,
• będąc przy skałach, nie opieraj się o nie, oddal się od skały o co najmniej metr,
• przykucnij i złącz nogi razem, jeśli to możliwe, odizoluj się od podłoża (np. plecakiem),
• przebywając w grupie, w żadnym wypadku nie trzymajcie się za ręce (należy rozproszyć się i  pozostać 

w pewnej odległości od siebie, aby w przypadku ewentualnego porażenia ucierpiało jak najmniej osób),

podczas jazdy samochodem:
• zatrzymaj się i pozostań w samochodzie, jesteś w nim bezpieczny, pod warunkiem, że nie będziesz 

dotykał metalowych części, ani wychylał się przez okno,
• nie parkuj pod drzewami, liniami energetycznymi i innymi wysokimi obiektami,

na biwaku:
• namiot nie jest bezpiecznym schronieniem w czasie burzy, zagrożenie stanowią jego metalowe elementy 

(maszt, wsporniki, śledzie), które mogą „ściągać” piorun.

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



WYDARZY SIĘ W KOZACH... 17
20 września - 31 października br.

Data Godzina Wydarzenie Miejsce Dodatkowe informacje

od 15.09 
do 30.10 „Kojskie Q” – DK+ teren gminy Kozy

wędrówki „Z szafy” – happeningi i eks-
pozycja instalacji artystycznej w różnych 
miejscach Kóz

21.09 18.00 Jubileusze małżeńskie Dom Kultury zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje 
Dom Kultury w Kozach

24.09
28.09
1.10
8.10
12.10
15.10

17.00-20.30
09.00-12.30
17.00-20.30
17.00-20.30
09.00-12.30
17.00-20.30

Mecze piłki nożnej w ramach Halowej Ligi 
Skrzatów hala CSW szczegóły: www.hls.ligspace.pl

22.09 od 09.00 Grand Prix Kóz w tenisie stołowym IV turniej 
z cyklu „Złota Koza 2019” CSW

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

czwartki 16.00-17.00 Magia kolorów pracownia plastyczna Pałacu 
Czeczów 

kółko plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat 
– biblioteka

czwartki 17.15-18.45 Pomaluj swój świat pracowania plastyczna Pałacu 
Czeczów

pracownia malarstwa dla młodzieży i doro-
słych – biblioteka

25.09 16.00-17.30 Nosce te ipsum czytelnia biblioteki kurs języka łacińskiego dla młodzieży 
– biblioteka

27.09 17.00 „Mózg na talerzu” – DK+ Pałac Czeczów panel dyskusyjny z moderatorem. Tematyka 
– literatura i filozofia. Wstęp wolny

27.09
28.09

17.30-19.00
15.00-16.30

„Sztuka w kontakcie z naturą 
– Kozy malowane ziołami” – DK+

Pałac Czeczów,
pracownia plastyczna

dwudniowe warsztaty plastyczno-zielarskie 
w ramach projektu Magiel kultury

29.09 14.00 Święto wiatru halnego stadion LKS Orzeł zapraszamy miłośników latawców do wspól-
nej zabawy i rywalizacji

1.10 12.00 Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku sala widowiskowa w Domu 
Kultury

rozpoczęcie kolejnego roku funkcjonowania 
UTW w Kozach. Wykład inauguracyjny 
wygłosi dr Jacek Kachel

1.10, 15.10 15.00-18.00 Dzierganie wśród książek czytelnia biblioteki integracyjne warsztaty robótek ręcznych
– biblioteka

od 1.10 
do 31.10 „Foto-On-Plastik” – DK+ teren gminy Kozy ekspozycja fotografii w systemie ruchomym

– w różnych miejscach Kóz 

3.10 18.00 Biblioteczna akademia rock’and’roll’a” czytelnia biblioteki „Rock na dużym ekranie, czyli muzyka, 
muzycy i zespoły w filmie” – biblioteka

4.10 do uzgodnie-
nia

„Kojskie Q” – DK+
„Strachy” i „Straszna rozmowa”

Pałac Czeczów,
pracownia plastyczna

spotkanie z artystą plastykiem Danielem 
Rycharskim. Tematyka – wystawa „Strachy”. 
Spotkanie połączone z inicjatywą „Jak 
dobrze wyjść z szafy”

5.10 od 10.00 VII Memoriał Patryka i Konrada – turniej piłki 
nożnej rocznika 2010 boisko zewnętrzne CSW

6.10 od 8.30 Rodzinne grzybobranie KOZAK 2019 stok Hrobaczej Łąki otwarte, rodzinne zawody w grzybobraniu. 
Regulamin: www.kozy.pl

11.10 17.00 „Mózg na talerzu” – DK+ Pałac Czeczów panel dyskusyjny z moderatorem. Tematyka 
– kondycja teatru w Polsce. Wstęp wolny

18.10 do uzgodnie-
nia „Mózg na talerzu” – DK+ dziedziniec owczarni w Ko-

zach
panel dyskusyjny z moderatorem. Tematyka 
– metafizyka a realizm. Wstęp wolny

19.10 9.00-13.00 Turniej szachowy Dom Kultury Polsko-Czeska Liga Szachowa 2019. Infor-
macje u organizatora: Powiat Bielski

19.10 16.00 Gaude Cantem Dom Kultury koncert XV Międzynarodowego Festiwalu 
Chórów. Wstęp wolny

26.10 11.00-17.00 Spotkanie z energią odnawialną Dom Kultury
fotowoltaika, energia wiatrowa, systemy dla 
domu. Informacje u organizatora: Urząd 
Gminy Kozy

26.10 11.00-12.30 „Muzyczne podróże w wyobraźni” – warsztaty 
muzyczno-plastyczne – DK+

Pałac Czeczów,
pracownia plastyczna

warsztaty twórcze w ramach inicjatywy „Mu-
zyka kameralna w Pałacu Czeczów, czyli 
„I weekend z Muzyką Kameralną”.

26.10 19.00 „W rytmie tanga” – koncert zespołu Harplino Pałac Czeczów
koncert w ramach inicjatywy „Muzyka kame-
ralna w Pałacu Czeczów, czyli „I weekend 
z Muzyką Kameralną”. Wstęp wolny

27.10 19.00 Koncert duetu kameralnego (flet i harfa) i werni-
saż wystawy „Muzyczne podróże w wyobraźni” Pałac Czeczów

wydarzenia w ramach inicjatywy „Muzyka 
kameralna w Pałacu Czeczów, czyli „I week-
end z Muzyką Kameralną”. Wstęp wolny

wg potrzeb Multimedialny senior biblioteka kurs obsługi smartfona i komputera

do uzgodnienia Tajemnice biblioteki czytelnia biblioteki warsztaty poruszania się w labiryncie biblio-
teki dla klas 1-5 szkół podst. – biblioteka

do uzgodnienia W zaczarowanej krainie książek czytelnia biblioteki spotkania integracyjne z elementami bajko-
terapii dla klas 0-3 szkół podst. – biblioteka

do uzgodnienia Wycieczka w przeszłość Izba Historyczna biblioteki
zwiedzanie Izby Historycznej dla grup 
przedszkolnych i klas 0-3 szkół podst. 
– biblioteka

do uzgodnienia Soczewka historii Izba Historyczna biblioteki lekcje muzealne dla klas 4-8 szkół podst. 
i liceum – biblioteka

do uzgodnienia Moje zasoby moją szansą czytelnia biblioteki warsztaty technik uczenia się, dla klas 6-8 
szkół podst. i liceum – biblioteka
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Jak odnaleźć się w internetowym świecie mło-
dych, pełnym nowych technologii oraz sprzę-
tów? Jest to możliwe niezależnie od wieku!
Dla osób, które ukończyły 65. rok życia z po-
mocą przychodzi Śląska Akademia Senior@. 
Projekt realizowany z powodzeniem 
w 97 gminach naszego województwa cieszy 
się dużym zainteresowaniem seniorów. Ważna 
jest odpowiednia liczba godzin przeznaczo-
nych na szkolenia, podejście trenerów dosto-
sowane do potrzeb studentów, jak i możliwość 
spędzenia czasu na zajęciach animacyjnych an-
gażujących całą grupę.
Obsługa komputera, wyszukiwania informacji 
w internecie, płatności online, wysyłanie ma-
ili, korzystanie ze smartfona – to tylko część 
z umiejętności, które można zdobyć podczas 
kursu. Nauka odbywa się w niewielkich, dzie-
sięcioosobowych grupach, by każdemu po-
święcona została odpowiednia ilość czasu.
Zwieńczeniem projektu jest wspólne uczest-

nictwo grupy w wydarzeniu społecznym lub 
kulturalnym. Dzięki kursowi już ponad 2700 
seniorów miało możliwość praktycznego roz-
woju swoich umiejętności cyfrowych, a to jesz-
cze nie koniec.
Zainteresowany? Nie pozostaje nic innego, jak 
dołączyć do grona zadowolonych uczestników 
i zapisać się do projek-
tu. Nowe grupy po-
wstaną w gminie Kozy 
już wkrótce. Dołącz 
do grona seniorów, 
którzy z łatwością 
radzą sobie w cyfro-
wym świecie, jedyne 
co jest potrzebne to 
zapał i chęci do nauki. 
Udział w zajęciach 
jest bezpłatny, a każ-
dy uczestnik, który 
ukończy kurs otrzyma 

dyplom, świadectwo i tablet na własność.
Dodatkowe informacje na temat projektu moż-
na znaleźć pod nr tel: 32 496 94 88 oraz na stro-
nie internetowej: 
www.facebook.com/cyfrowy.slask
Można zobaczyć, z jaką radością spędzali czas 
dotychczasowi uczestnicy.                       (SAS) 

Nowe technologie i seniorzy

Oddajemy stery magla kultury
W drugiej połowie sierpnia rozpoczęła się realizacja II czę-
ści projektu, dofinansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Ini-
cjatywy lokalne 2019. Wraz z wnioskodawcami wyłoniony-
mi w drodze konkursu, przystąpiono do realizacji sześciu 
zwycięskich inicjatyw. Wstępny harmonogram publikujemy 
w kalendarium, a szczegóły realizacji wszystkich wydarzeń 
będzie można sprawdzać i śledzić na bieżąco w internecie 
– na stronie Domu Kultury oraz na Facebooku pod hasłem 
„Magiel kultury”. 

(dk)

Biblioteka nieczynna
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach in-
formuje, że w październiku i listopadzie prze-
prowadza inwentaryzację zbiorów (tzw. skon-
trum). Zgodnie z ustawą o sposobie ewidencji 
materiałów bibliotecznych, inwentaryzację 
zbiorów przeprowadza się z wyłączeniem do-
stępu dla czytelników. W związku z tym główna 
siedziba biblioteki będzie nieczynna: od 12 
listopada do 25 listopada 2019 r. (łącznie 
z sobotami), a Filia przy ul. Przeczniej 64 bę-
dzie nieczynna w dniach od 21 października 
do 28 października br.
Główna siedziba biblioteki będzie nieczynna 
też od 30 października do 2 listopada (śro-
da, czwartek i sobota) ze względu na olejowa-
nie parkietów w Pałacu Czeczów.

Za utrudnienia przepraszamy.
(gbp)

Kreatywne zajęcia
Jeśli chcesz nauczyć się czegoś nowego, masz czas i dobre chęci oraz lubisz stworzyć coś z niczego 
to właśnie czekamy na CIEBIE!!! Zapraszamy dzieci od lat 10, młodzież oraz dorosłych w każdy 
I i III wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00 do czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kozach (Pałac Czeczów) na integracyjne warsztaty rękodzielnicze: szydełkowanie, papierowa 
wiklina, a także inne techniki z wykorzystaniem różnych materiałów, z których wyczarujemy nietu-
zinkowe ozdoby.                        (gbp)

Startuje Uniwersytet Trzeciego Wieku
Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozach zaplanowana została 
na 1 października br. (wtorek) na godzinę 12.00.  To wtedy w sali Domu Kultury rozlegnie się 
„Gaudeamus igitur”… Wykład inauguracyjny „Bielsko-Bialski wrzesień 1939 r.” wygłosi Jacek Ka-
chel – historyk, dziennikarz, autor licznych książek i publikacji o historii Bielska-Białej, Śląska i Gali-
cji. – Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zajęć i wykładów w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Chcemy, aby nasz Uniwersytet był miejscem spotkań seniorów, spotkań z wiedzą, cieka-
wymi ludźmi, dobrymi wykładowcami – zapraszają przedstawiciele UTW. Poza stałymi wykłada-
mi (każdy wtorek miesiąca) słuchacze mogą uczestniczyć w zajęciach ruchowych, spotkaniach 
integracyjnych i innych formach aktywności, o których będziemy informować w Koziańskich 
Wiadomościach.                        (utw)

foto: arch. dk

foto: arch.
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W tegorocznej akcji ekologiczno-edukacyjnej „Sprzątamy Beskidy 
z PTT 2019” organizowanej przez Oddział PTT w Bielsku-Białej, wzięło 
udział spore grono wolontariuszy i młodzieży. Posprzątano m.in. szlaki 
w rejonie Klimczoka, Babiej Góry i Magurki Wilkowickiej, gdzie odbył 
się finał akcji. Członkowie koła PTT w Kozach sprzątali w kamienioło-
mie w dwóch etapach.
W pierwszym – z jednego z wąwozów wyjęto 10 sztuk opon z samocho-
dów ciężarowych (kilka dni wcześniej strażacy z OSP Kozy w ramach 
ćwiczeń wyjęli ze zbiornika 20 sztuk, o czym pisaliśmy w poprzednich 
wydaniach). W drugim etapie sprzątających wsparli ze swoim sprzętem 
strażacy oraz przedstawiciele urzędu. Wykorzystując specjalną wyciągar-
kę usunięto aż 25 opon, w tym cztery potężne – pozostałości po ciężkim 
sprzęcie budowlanym typu fadroma. 
Łącznie zutylizowano blisko 60 sztuk opon z samochodów ciężarowych 
i sprzętu budowlanego. Ciekawostką jest fakt, że znalezioną rolkę – pozo-
stałość po taśmociągu transportującym przed wielu laty kamień. – Zosta-
ła zabezpieczona i przekazana do Izby Historycznej – informuje Tomasz 
Węgrzyn, prezes Koła PTT w Kozach. – Śmieci i wiążące się z tym zanie-
czyszczenie przyrody to wciąż problem. Dlatego cieszymy się i dziękuje-
my tym, którzy podjęli się działań, by poprawić stan otaczającego nas śro-
dowiska, zarówno w Kozach, jak i regionie. Warto przy tym przypomnieć 
akcję TrashTag Challenge, kiedy także zebrano ogromne ilości śmieci, 

a udział w projekcie licznie wzięły organizacje i samorządowcy. To pozy-
tywne symptomy dające nadzieję, że należycie w przyszłości dbać będzie-
my o czystość środowiska – podsumowuje Tomasz Węgrzyn.

(tw/red)

W pierwszą niedzielę października (6.10) 
zaplanowano w Kozach wspólne zbie-
ranie grzybów, połączone z rywalizacją 
i nagrodami, czyli „I Rodzinne Grzybo-
branie KOZAK 2019”. – Sporo osób lubi 
spędzać swój wolny czas zbierając grzyby. 
Pomyśleliśmy, że to bardzo dobra okazja, 
by spotkać się w szerszym gronie. Poznać, 
wymienić doświadczeniami – tłumaczy 
Marcin Lasek, zastępca wójta.
Zawody odbywać się będą na terenie La-
sów Państwowych w okolicach szczytu 
Hrobaczej Łąki. Czas i miejsce startu są 
dowolne, ale dla chętnych przygotowano 
możliwość wyjścia z certyfikowanym grzy-
boznawcą o godz. 8.30, spod szlabanu na 
końcu ulicy Beskidzkiej. 

Rywalizacja potrwa kilka godzin, jej za-
kończenie przewidziano o godzinie 12.30. 
Od momentu zakończenia do 13.30 certy-
fikowany grzyboznawca zmierzy i zważy 
wszystkie zbiory. Na tej podstawie przy-
znane zostaną KOZAKI, czyli nagrody 
w kilku kategoriach – najwięcej grzybów 
(waga), największy grzyb (średnica ka-
pelusza), najliczniejsza rodzina z dziećmi 
biorąca aktywny udział, najstarszy i naj-
młodszy uczestnik. 
– Na szczycie uczestnicy będą mogli po-
częstować się kiełbaskami oraz herbatą. 
Zapraszamy do wspólnej zabawy – podsu-
mowuje Marcin Lasek.

(ms)

Internetowa akcja 
Nasza biblioteka bierze udział w internetowej akcji: Kinder Mleczna Kanapka. Polega ona na 
głosowaniu w internecie na GBP w Kozach. Głosując na naszą bibliotekę pomogą nam Państwo 
wygrać zestawy książek dla dzieci. Nagrodzonych zostanie 300 bibliotek, które zbiorą najwię-
cej głosów. 50 bibliotek otrzyma 5 000 zł na zakup książek do wspólnego czytania z dzieckiem, 
następne 250 dostanie książki o wartości 300 zł. Dodatkowo 300 bibliotek otrzyma po 2 pufy, 
dzięki którym będą mogły urządzić w bibliotece kącik do wspólnego czytania.
Głosowanie na biblioteki trwa do 4.11.2019. Można oddać jeden głos dziennie. Aby zagłosować 
na GBP w Kozach należy wejść na stronę: www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/gloso-
wanie wybrać z listy bibliotekę w Kozach i oddać głos po uprzedniej rejestracji.
Bardzo prosimy Państwa o głosowanie. Przy Państwa wsparciu możemy zdobyć nowe książki.

(gbp)

Wspólne grzybobranie

foto: ms

Sprzątali Beskidy

foto: arch. PTT



Słoneczne dożynki

Piękna pogoda, tradycyjny barwny korowód, mnóstwo atrak-
cji, występy artystyczne, efektowna rywalizacja traktorów, akcje 
ekologiczne. Tak w bardzo dużym skrócie przebiegły wrześnio-
we dożynki w Kozach. Do tegorocznego święta plonów powra-
camy relacją zdjęciową autorstwa Agnieszki Bieniek i Janusza 
Witkowskiego.

(red)


