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Wśród 58. laureatów konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – „Zielona pracow-
nia 2020” znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica 
w Kozach. Placówka uzyskała grant w wysokości 30 tysięcy złotych! 
Tym samym pozyskane środki umożliwią w okresie wakacyjnym przy-
gotowanie nowoczesnej pracowni geograficzno-ekologicznej pn. „Żyj 
Eko-logicznie”, a całość inwestycji sfinansowana zostanie z pozyska-
nych środków. Co warte podkreślenia, pomysł przygotowany przez 
SP2 nagrodzony został… dwukrotnie. W lutym, w konkursie „Projekt 
Zielona Pracownia 2020”, znalazł się także wśród wyróżnionych, uzy-
skując wówczas nagrodę pieniężną w wysokości 7,5 tysiąca złotych.                                        

(RED)

Próby na razie rzadziej

Zielona pracownia

Często słyszymy wśród wokalistów, że śpiewanie poprawia nastrój 
i pozwala wyluzować się, a to za sprawą endorfin, które uwalniają się 
właśnie podczas śpiewu. Śpiewanie nie tylko daje wiele radości, ale 
również poprawia koncentrację, ćwiczy pamięć, uwalnia emocje i do-
daje pewności siebie. Od 6 do 10 lipca br. w Domu Kultury odbywały 
się Wakacyjne Warsztaty Wokalne. Podczas wspólnej zabawy z pio-
senkami ćwiczono nie tylko warsztat wokalny, ale również pracę z mi-
krofonem oraz kamerą. Młode wokalistki wspólnie mogły stworzyć 
interpretację ulubionych utworów i stworzyć własną kreację scenicz-
ną. Krótka filmowa relacja dostępna jest na kanale YouTube Domu 
Kultury w Kozach.                      (DK)

Wakacyjne warsztaty 

Wreszcie zagrali

foto: arch. MOD

Po ponad dwóch miesiącach odpoczynku Zespół Pieśni i Tańca 
Kozianie powrócił do ćwiczeń. Próby odbywają się tylko jeden 
raz w tygodniu, by łatwiej zapewnić bezpieczeństwo członkom 
zespołu. Jednocześnie w trakcie jest realizacja projektu „Odziej-
my się – uzupełnienie strojów dla ZPiT Kozianie”. Przypomnij-
my, że dzięki niemu zespół wzbogaci się o nowe elementy stro-
jów krakowskich, góralskich i laskich. Równocześnie wszystkie 
osoby zainteresowane tańcem, śpiewem lub folklorem zachę-
cane są do wstąpienia w szeregi zespołu. – Próby odbywają się 
w każdy poniedziałek na sali widowiskowej Domu Kultury od 
godziny 19.00. Jeśli chcielibyście Państwo dołączyć, zapraszamy 
na zajęcia – klarują członkowie ZPiT Kozianie.

(ZPiT/RED)

foto: arch. DK 

foto: arch.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z sukcesem zakończyła rok szkol-
ny. Pomimo pandemii uczniowie dzielnie ćwiczyli na swoich 
instrumentach, czego wyrazem był Popis Uczniów MOD, który 
odbył się 19 czerwca na sali widowiskowej Domu Kultury. Mło-
dzi muzycy zaprezentowali przygotowane pod okiem swoich in-
struktorów utwory, z przytupem kończąc tegoroczną edukację 
gry na instrumentach dętych. – W warunkach pandemii nie było 
łatwo przygotować się do występu, ale cieszymy się, że mogliśmy 
wreszcie wystąpić razem na scenie – podsumowywali długo wy-
czekiwane spotkanie.              (MOD/R)
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W niedzielę 28 czerwca 2020 r. odbyła się I tura wybo-
rów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Kozy 
uprawnionych do głosowania było 10.042 wyborców, wzięły 
w nim udział 7.334 osoby. Frekwencja wyborcza w naszej 
gminie osiągnęła 73,03%, przy ogólnokrajowej frekwencja 
na poziomie 53,29%.

Wyboru dokonywaliśmy spośród 11 kandydatów, którzy 
w naszej gminie otrzymali następującą ilość głosów:

1 BIEDROŃ Robert 132

2 BOSAK Krzysztof 520

3 DUDA Andrzej Sebastian 3016

4 HOŁOWNIA Szymon Franciszek 1266

5 JAKUBIAK Marek 7

6 KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 126

7 PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 9

8 TANAJNO Paweł Jan 8

9 TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 2222

10 WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 11

11 ŻÓŁTEK Stanisław Józef 17

RAZEM 7334

W związku z tym, iż żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż 
połowy ważnych głosów przeprowadzone zostało ponowne gło-
sowanie – 12 lipca br.  Wyboru dokonywaliśmy spośród dwóch 
kandydatów, którzy I turze otrzymali kolejno największą liczbę 
głosów. W ponownym głosowaniu w gminie Kozy uprawnionych 
do głosowania było 9.907 osób, wzięło w nim udział 7.420 wy-
borców. Frekwencja w gminie Kozy wyniosła 74,90 %, kandydaci 
otrzymali następującą ilość głosów:

1. Duda Andrzej Sebastian  3683
2. Trzaskowski Rafał Kazimierz  3643

Wójt Gminy Kozy oraz Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wy-
borczej Nr 38 w Bielsku-Białej dziękują wszystkim członkom 
Obwodowych Komisji Wyborczych w Kozach za sprawne prze-
prowadzenie głosowania w dniach 28 czerwca i 12 lipca br. oraz 
wszystkim mieszkańcom gminy za liczny udział w wyborach Pre-
zydenta RP.
(Monika Olma Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 38 w Bielsku-Białej)

„Ten kapłan ochrzcił 20 czerwca 1920 
roku w Wadowicach Karola Wojtyłę 
– Papieża Św. Jana Pawła II” – napis 
dokładnie takiej treści widnieje już na 
odnowionym nagrobku ks. Franciszka 
Żaka na cmentarzu parafialnym w Ko-
zach.
Pożyteczną inicjatywę renowacji ist-
niejącego nagrobka podjął Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej w Kozach. – 
Wsłuchaliśmy się w ten sposób w głos 
samych mieszkańców, a okoliczność 
przypadającej właśnie rocznicy 100-le-
cia urodzin Jana Pawła II uznaliśmy za 
wyjątkowo sprzyjającą – mówi Danuta 
Kliś, prezes koziańskiego Oddziału.
By zrealizowanie planów stało się moż-
liwe jeszcze w tym roku przedstawiciele 
Akcji Katolickiej zorganizowali zbiórkę 
pieniędzy. Kwestowali przed kościo-
łem, otrzymali wsparcie od indywidu-
alnych darczyńców, także licznej spo-
łeczności gminnej, a więc m.in. władz 
samorządowych, parafii, Liceum Ogól-
nokształcącego czy Towarzystwa Miło-
śników Historii i Zabytków Kóz.
Uzyskane środki w łącznej wysoko-
ści około 10 tys. zł pozwoliły w dalszej 

kolejności na zaktualizowanie napi-
su na dotychczasowej części pomni-
ka z 1937 roku oraz montaż jeszcze 
jednej płyty nagrobnej. W działania 
związane z renowacją zaangażował się 
przewodniczący Rady Gminy Miłosz 
Zelek, w konsultacjach głosem dorad-
czym służył architekt Tomasz Rychlik, 
zaś całość wykonał Sławomir Konior. 
Jednocześnie odnowione zostały słup-
ki z łańcuchem okalającym nagrobek, 
powstał także zupełnie nowy chodnik 
prowadzący do pomnika.

Dzięki przeprowadzonym pracom na-
grobek upamiętniający ks. Franciszka 
Żaka, który 20 czerwca 1920 r. ochrzcił 
Karola Wojtyłę, zyskał nowe oblicze. 
Uroczystego poświęcenia dokonano 
właśnie w 100. rocznicę chrztu. Od-
prawiona została wówczas msza święta, 
podczas której homilię wygłosił ks. prof. 
Tadeusz Borutka, następnie wspólnie 
modlono się na cmentarzu za spokój 
duszy śp. ks. Żaka. 

(R)

Wybory prezydenckie 

Nagrobek na wyjątkową rocznicę

foto: arch.

Jacek Kaliński, wójt Gminy Kozy: 
– Jestem bardzo zadowolony i dumny, że nasza koziańska spo-
łeczność podeszła bardzo odpowiedzialnie do wyborów. Wyka-
zaliśmy się wspólnie obywatelską postawą i biorąc czynny udział 
ustanowiliśmy tym samym rekordową frekwencję w naszej gmi-
nie. Wynik 74,9% to drugie miejsce w powiecie bielskim.
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Relacja z XVI sesji Rady Gminy Kozy
23 czerwca 2020 r., odbyła się XVI sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) Nr XVI/135/20 w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Kozy wotum zaufania;
2) Nr XVI/136/20 w sprawie zatwierdze-

nia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Kozy za rok 2019; 

3) Nr XVI/137/20 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Kozy za 
rok 2019;

4) Nr XVI/138/20 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

5) Nr XVI/139/20 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kozy na lata 2020-2035;

6) Nr XVI/140/20 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gmi-
ny Kozy z dnia 10 grudnia 2019 roku, 
Uchwała Budżetowa na 2020 rok Gmi-
ny Kozy;

7) Nr XVI/141/20 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Gminy Szczyrk; 
8) Nr XVI/142/20 w sprawie ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gmi-
nie Kozy na rok szkolny 2020/2021

9) Nr XVI/143/20 w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy na czas oznaczony do 
dnia 1 sierpnia 2021 roku, po umowie 
dzierżawy zawartej na czas oznaczo-
ny do 3 lat, której przedmiotem jest 
ta sama nieruchomość, stanowiąca 
własność Gminy Kozy, składająca się 
z niezabudowanych działek 2832/61, 
2832/62, 2932/63, 2832/64, 2832/65 
i 2832/66 obręb 0001 Kozy;

10) Nr XVI/144/20 zmieniająca Uchwałę 
Nr IX/62/15 Rady Gminy Kozy z dnia 
24 września 2015 r.; w sprawie okre-
ślenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości

11) Nr XVI/145/20 zmieniająca w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XXII/157/12 
Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 

2012 r. w sprawie postanowienia o od-
bieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powsta-
ją odpady komunalne;

12) Nr XVI/146/20 w sprawie zawarcia po-
rozumienia dotyczącego współdziałania 
gmin wchodzących w skład aglomeracji 
Pisarzowice przy realizacji zadania pole-
gającego na aktualizacji obszaru i granic 
aglomeracji Pisarzowice;

13) Nr XVI/147/20 w sprawie niedocho-
dzenia należności z tytułu rekompensa-
ty, o której mowa w art.10 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzia-
łaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych;

14) Nr XVI/148/20 w sprawie nadania ho-
norowego obywatelstwa Gminy Kozy.

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. 

Jeśli masz pomysł, chcesz działać i interesuje Cię to co dzieje się w Twojej najbliższej okolicy, ale potrzebujesz wsparcia w postaci doradztwa 
i dotacji z funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, to szansa na ich otrzymanie pojawi się już w krótce!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska planuje ogłoszenie naborów wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Tym razem o pomoc będzie można ubiegać się w zakresie:

1. podejmowania działalności gospodarczej - turystyka i usługi czasu wolnego,
2. podejmowania działalności w ramach - usługi dla społeczności, 
3. rozwijania działalności gospodarczej - usługi dla społeczności,
4. zachowania materialnego dziedzictwa lokalnego,
5. zachowania niematerialnego dziedzictwa lokalnego. 

Formą wsparcia dla podejmowania działalności gospodarczej jest premia w wysokości 50 000 zł, wypłacana w dwóch transzach (40 000 i 10 
000 zł), natomiast dla rozwijania działalności gospodarczej i zachowania dziedzictwa lokalnego – refundacja poniesionych kosztów kwalifikowal-
nych do kwoty 300 000 zł (limit nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego). Poziom dofinansowania zależy od rodzaju Wnioskodawcy: dla 
przedsiębiorców do 65%, dla osób fizycznych i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej – aż 95%, natomiast dla gmin i jednostek 
im podległych – do 63,63%. 
Z udziału w konkursach mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu (Bestwiny, Buczkowic, sołectw Czechowic-Dziedzic: Bronowa, Ligoty, 
Zabrzega; Jasienicy, Jaworza, Kóz, Porąbki, Wilamowic i Wilkowic), jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe oraz organizacje po-
zarządowe i przedsiębiorcy – pod warunkiem, że ich siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajdują się na naszym obszarze.
Termin planowanych naborów wniosków z powodu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju może ulec zmianie. Wszelkie informacje będą 
zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.ziemiabielska.pl), profilu w serwisie Facebook (LGD Ziemia Bielska), udzielane 
telefonicznie pod numerem 33 818 34 11, lub po wcześniejszym umówieniu spotkania w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Tadeusza Regera 
81 w Bielsku-Białej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o świadczenia z Programu 
„Dobry Start” (tzw. 300+) w formie elektronicznej. Od 1 sierpnia 2020 r. – składanie wniosków w formie papierowej. Równocze-
śnie w miarę Państwa możliwości GOPS Kozy prosi o składanie wniosków drogą elektroniczną.              (GOPS)

Chcesz pozyskać dotację? LGD Ziemia Bielska planuje nabory w najbliższych miesiącach!
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Ponownie pojawią się więc proponowa-
ne projekty, na które głosować będzie 
można w ramach budżetu obywatelskie-
go Gminy Kozy na 2021 rok.  – Choć 
wciąż oczekujemy na kolejne projekty, 
już teraz zachęcam wszystkich miesz-
kańców do głosowania. Ponownie moż-
liwe będzie oddanie swojego głosu za 
pośrednictwem „sieci”, ale też w sposób 
tradycyjny, odwiedzając Urząd Gminy 
i wypełniając dedykowaną kartę do gło-
sowania – mówi Marcin Lasek, zastępca 
wójta gminy Kozy. 
Głosowanie przewidziane zostało 
w dniach 1-25 października br., tymcza-
sem do 31 sierpnia br. zgłaszać można 
projekty. – Wpierw poddane zostaną 

ocenie merytorycznej, m.in. zgodno-
ści względem regulaminów, następnie 
opublikujmy listę wszystkich, które 
dopuszczone zostaną do głosowania – 
przybliża Marcin Lasek. 
Jeśli mają więc Państwo swój pomysł 
lub inicjatywę, zachęcamy do zapozna-
nia się ze szczegółami – wszystkie infor-
macje dotyczące budżetu obywatelskie-
go dostępne są na stronie internetowej 
– www.kozy.pl w zakładce „Budżet oby-
watelski 2021”. 
Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej 
edycji zwyciężyła propozycja pani Justy-
ny Kudelskiej, dotycząca doposażenia 
placu zabaw na ulicy Lipowej w sprzęt 
przeznaczony dla dzieci niepełnospraw-

nych. Zadanie to w najbliższym czasie 
zostanie zrealizowane, bowiem 7 lipca 
podpisano umowę z wykonawcą mają-
cym dostarczyć wybrany sprzęt.  W ko-
lejnych wydaniach Koziańskich Wiado-
mości przybliżymy zdjęciowo realizację 
zwycięskiego projektu z pierwszej, hi-
storycznej edycji budżetu obywatel-
skiego w Kozach. 

(RED)

Intensywne opady, które nawiedziły nasz 
region na przełomie czerwca i lipca spowo-
dowały szkody na terenie naszej miejsco-
wości. Doszło do poważnych podtopień, 
a spore ilości wody spływały m.in. ulicami 
Jaskółczą, Srebrną, Witosa, Krańcową, Błę-
kitną, Południową i Nadbrzeżną. 
Wielokrotnie interweniowali strażacy oraz 
pracownicy UG Kozy udzielając pomo-
cy w tamowaniu obszarów zalewowych. 
Woda wdzierała się bowiem na posesje, za-
lewała piwnice i garaże. Szczególnie niebez-
pieczne sytuacje miały miejsce na drogach, 
spływające duże ilości wody rozlewały się 
następnie na przyległe posesje. Gwałtow-
nie wystąpił z brzegów ciek wodny przy ul. 
Nadbrzeżnej podtapiając domy i działki 
leżące obok Kozówki. Szczególne podzię-
kowania należą się strażakom – z ogrom-
nym zaangażowaniem, ale i profesjona-
lizmem podejmowali czynności mające 
na celu ochronę bezpieczeństwa i mienia 
mieszkańców. Spośród 19. zanotowanych 
zdarzeń, 12. zajmowali się druhowie OSP 
Kozy. W przypadku pozostałych wsparcia 
udzielały jednostki z sąsiednich miejsco-
wości. 
Pokrzywdzeni mieszkańcy, którzy z róż-
nych względów nie korzystają z prywatne-
go ubezpieczenia posesji, mają możliwość 
ubiegania się o środki finansowe z rezerwy 
celowej budżetu państwa – „Przeciwdzia-
łanie i usuwanie skutków klęsk żywioło-

wych” – na wypłatę zasiłków celowych dla 
poszkodowanych rodzin lub osób, które 
poniosły straty w gospodarstwach domo-
wych (budynkach mieszkalnych, podsta-
wowym wyposażeniu gospodarstw domo-
wych) i znalazły się w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej, w której nie mogą za-
spokoić niezbędnych potrzeb bytowych 
w oparciu o posiadane środki własne. Kwo-
ta zasiłku wynosi do 6 tys. zł.
Ponadto w zależności od skali zniszczenia 
powstałego w gospodarstwie domowym 
pomoc może być również przyznawana 
na remont budynku lub lokalu mieszkal-

nego w kwocie nie większej niż 200 tys. zł, 
a w przypadku budynków gospodarczych 
w łącznej kwocie nie przekraczającej 100 
tys. zł. Ewentualna pomoc powinna być 
poprzedzona szczegółową analizą potrzeb 
osób i rodzin poszkodowanych w wyniku 
tych zdarzeń.
Szczegółowe informacje oraz odpowiedź 
na pytanie – czy poniesione straty kwali-
fikują się do ubiegania o skorzystanie z tej 
formy pomocy, uzyskać można kontaktu-
jąc się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Kozach. 

(UG)

Budżet obywatelski po raz drugi!
Po ubiegłorocznym sukcesie – zarówno ze strony inicjatorów i pomysłodawców, ale też zaangażowania osób 
głosujących, mieszkańcy Kóz po raz drugi zdecydują w bezpośredni sposób, na jaki cel przeznaczone zostanie 
z gminnego budżetu 50 tysięcy złotych. 

Obfite opady, szkody w Kozach

W momencie obfitych opadów ulicą Jaskółczą 
spływały spore ilości wody.

M.in. przy ulicy Nadbrzeżnej interweniować 
musieli druhowie OSP  Kozy.

foto: arch. UG
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Jeszcze w roku szkolnym 2019/2020 wy-
różniającym się w nauce uczniom koziań-
skich szkół przyznane zostały pierwsze sty-
pendia naukowe wójta Gminy Kozy. 
Aktualna sytuacja epidemiologiczna spra-
wiła, że zakończenia roku szkolnego – 26 
czerwca br., odbyły się w innej formule niż 
dotychczas, przy zachowaniu zalecanych 
środków bezpieczeństwa. Nie było więc 
tradycyjnych akademii, ale świadectwa 
trafiły rzecz jasna do dzieci. Dodatkowo, 
po raz pierwszy w naszej gminie, przyzna-
no uczniom osiągającym wysokie wyniki 

w nauce stypendia w wysokości 500 zł. 
– Wierzę, że wyróżnienie będzie dodat-
kową zachętą dla uczniów do poszerzania 
wiedzy i rozwijania swoich umiejętności 
i pasji. Gratuluję również rodzicom, którzy 
z pewnością mają udział w bardzo dobrych 
wynikach osiąganych przez swoje pociechy 
– podsumował Jacek Kaliński, wójt gminy 
Kozy. 
Naukowe stypendia przyznane zostały 20. 
uczniom z dwóch szkół podstawowych 
(14. uczniów) oraz liceum (6. uczniów).

(RED) 

Choć w tym roku pierwszy egzamin ma-
turalny rozpoczął się dopiero 8 czerwca, 
jak zwykle był to język polski. W na-
szym liceum przystąpiło do niego 45. 
tegorocznych absolwentów i kilko-
ro ubiegłorocznych (już studentów) 
poprawiających wysokość wyników 
z przedmiotów dodatkowych – rozsze-
rzonych lub zdających nowe przedmio-
ty (absolwenci mają prawo corocznie 
rozszerzać pulę tych przedmiotów).  
Z zachowaniem wymogów sanitarnych 
przeprowadzono łącznie 12 egzaminów 
pisemnych. Cieszy fakt, że tegoroczni 
absolwenci zgłaszali się wszyscy w wy-
znaczonym czasie i bezpiecznie mogli 
wypełniać arkusze egzaminacyjne, jak 
oceniali – niełatwe. Matematyka roz-
szerzona, biologia, chemia czy historia 
są wymagane na studiach wyższych, 
toteż absolwenci „Baczyńskiego” przy-
stąpili do tych egzaminów gremialnie 
i bardzo ambitnie. Niemal wszyscy zda-
wali język angielski rozszerzony, a kil-
koro śmiałków także język niemiecki. 
Mimo że maturzyści skończyli szkołę 
w kwietniu, nauczyciele wspierali ich 
na konsultacjach: najpierw on-line, 

a później w szkole. – To był bardzo 
ważny sprawdzian dla nas wszystkich. 
Dziękuję nauczycielom z koziańskich 
szkół podstawowych za pracę w zespo-
łach nadzorujących oraz dyrektorom 
za pomoc organizacyjną. Na wyniki 

zdający czekać będą do 11 sierpnia. 
Również do połowy sierpnia będzie 
trwał nabór nowych kandydatów do 
szkoły – informuje Alina Nowak, dy-
rektor LO w Kozach.

(LIC)

Stypendia naukowe wójta

Matury za nami…

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 
w liceum była nietypowa. Obostrzenia sa-
nitarne sprawiły, że wszyscy uczniowie nie 
mogli spotkać się jednocześnie. Kolejne 
klasy gromadziły się więc na zewnętrznym 
placu szkolnym, co godzinę, by odebrać 
świadectwa i następnie oficjalnie rozpo-
cząć okres wakacyjny. 

Dodatkowe spotkanie czekało po raz 
pierwszy na laureatów za osiągnięcia na-
ukowe. Stypendia (piszemy o nich szerzej 
w tekście powyżej) z rąk wójta gminy Kozy 
odebrało sześciu uczniów – Natalia Janu-
szyk, Zuzanna Kućka, Katarzyna Fabia, 
Mikołaj Olma, Paulina Puchała i Małgo-
rzata Klęczar. Spotkanie było okazją do 

gratulacji, ale też krótkiej rozmowy o trud-
nym czasie i równie niełatwej pracy poza 
szkołą, ale też korzystania z wiedzy filozo-
fów, by nabrać ducha i odbudować radość. 
Co warte podkreślenia, dwie pierwsze 
wspomniane uczennice odebrały również 
nominację do Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów.                      (RED) 

Pojedynczo, z wyróżnieniami

Jednym z elementów promocyjnych naszego liceum jest napis przygo-
towany na zachodniej, dobrze eksponowanej części budynku.

foto: arch.
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Prace budowlane związa-
ne z przebudową ulicy Pod 
Grapą w Kozach są już dale-
ko zaawansowane, postępy 
dostrzec można tym samym 
„gołym okiem”. 

W pełni zabudowana została 
kanalizacja sanitarna, wykona-
no kanalizację deszczową, za-
kończono równocześnie prace 
związane z przebudową mostu 
i umocnieniem potoku ko-
szami kamienno-siatkowymi. 
W ramach tych prac umocniono 
również dno potoku narzutem 
kamiennym. 

Gotowa jest już warstwa podbu-
dowy pod nawierzchnię asfalto-
wą. W ostatnim etapie drogowcy 
zajmą się ułożeniem warstw na-
wierzchni bitumicznej, kostki 
brukowej oraz pracami porząd-
kowymi. Jeśli aura nie pokrzy-
żuje harmonogramu prac, te 
powinny zakończyć się zgodnie 
z przyjętym terminem w sierp-
niu br. 

Przypomnijmy, że na realiza-
cję kompleksowej modernizacji 
ulicy Pod Grapą Gmina Kozy 
uzyskała w ubiegłym roku dofi-
nansowanie – ponad 1,3 miliona 
złotych.       (RED)

Na placu zabaw zlokalizowanym 
przy ulicy Podgórskiej rozpoczęto 
roboty związane z zabudową dodat-
kowego wyposażenia.  

Lokalna Grupa Działania z Bielska-Bia-
łej na użyczonym przez Gminę Kozy 
terenie przygotuje dodatkowe rozwią-
zania dla dzieci i rodziców spędzających 
czas. To stacja naprawy rowerów, stolik 
do gry w szachy, stół do ping-ponga 
oraz „piłkarzyki”. Wszystkie elementy 
pojawią się na przygotowanej i utwar-
dzonej nawierzchni za pomocą kostki 
brukowej. 
Przypomnijmy, że plac zabaw przy ulicy 
Podgórskiej czynny jest przez cały rok.

(RED)

Droga niebawem gotowa

foto: MS

Wyposażenie na Podgórskiej

foto: MS
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Pomoc osobom potrzebującym – to dewi-
za, która od początku przyświeca jednemu 
z najstarszych stowarzyszeń funkcjonują-
cych w Kozach – Stowarzyszeniu Pomocy 
Dzieciom i Ludziom Starszym „AID”. – 
Mieliśmy duży dom, mnóstwo chęci i za-
pału – z wyczuwalną energią w głosie wspo-
mina początki Ada Kalińska, która wspólnie 
z mężem Adamem założyła organizację ma-
jącą na celu wsparcie potrzebujących. 
Małżeństwo przez wiele lat aktywności za-
wodowej pracowało w szkołach – to per-
spektywa nauczyciela i zrozumienie dla 
dzieci było więc jednym z czynników, który 
wpłynął na dalsze plany rodziny. – Nigdy nie 
interesowała nas emerytura z ukierunkowa-
niem na wypoczynek. Zawsze staraliśmy się 
prowadzić aktywne życie. Chcieliśmy dzia-
łać, realizować plany, a przy okazji też poma-
gać innym – tłumaczy pani Ada.
Gdy nasi rozmówcy zobaczyli w telewizji 
ogłoszenie Jacka Kuronia o dzieciach z ubo-
gich rodzin i prośbę o wsparcie, nie zasta-
nawiali się nawet przez chwilę. I tak w 1991 
roku (początkowo na własną rękę) przy 
ulicy Wiśniowej po raz pierwszy pojawił się 
autokar z dziećmi, a koziańscy inicjatorzy 
zorganizowali wówczas dwa, trzytygodnio-
we turnusy dla grupy kilkudziesięciu dzieci. 
– Organizowaliśmy wychowawców, zaję-
cia, wycieczki, wyjazdy na basen czy wyjścia 
w góry – wspomina Ada Kalińska. 
W 1995 roku założono oficjalnie Stowarzy-
szenie, którego zadaniem była pomoc dzie-
ciom i młodzieży z rodzin najuboższych. 
Obiekt przy ulicy Wiśniowej został więc 
błyskawicznie zaadaptowany – w garażu 
powstała stołówka, jeden z sąsiadów mający 
spawarkę przygotował 30 piętrowych łóżek, 
z garnizonu wojskowego z Bielska-Białej 
udało się pozyskać materace oraz namioty.
– To były zupełnie inne czasy. Podejmowa-
liśmy decyzje i realizowaliśmy pomysły. Dzi-
siaj to przepisy dyktują warunki i określają 
możliwości organizowania tego typu zajęć. 
Wtedy było łatwiej, ale potrzeba zorganizo-
wania czasu wakacyjnego dla dzieci z rodzin 
najuboższych była zdecydowanie większa 
niż teraz. Staraliśmy się zapewnić jak najlep-
sze warunki naszym podopiecznym, dla któ-
rych często był to pierwszy kolonijny wyjazd 
w życiu – wspomina pan Adam.
Kolonie dla dzieci z biednych rodzin organi-
zowane były przez 6 lat, w szczytowym mo-
mencie w 1996 roku Stowarzyszenie „Aid” 
zorganizowało zajęcia dla łącznie 600. dzie-
ci! Później nastąpiły zmiany w przepisach 
– m.in. wprowadzono prawo zamówień 

publicznych, które „narzucało” potrzeby 
przetargowe, co zapoczątkowało zmiany 
w działalności.
Następnym etapem była współpraca ze zna-
nym psychologiem, terapeutą i organizato-
rem wspierającym osoby w trudnej sytuacji 
– Markiem Kotańskim. Budynek przy ul. 
Wiśniowej wydzierżawiono, a w ośrodku za-
częły pojawiać się samotne matki z dziećmi. 
– Pomagaliśmy im w znalezieniu pracy, za-
pewnialiśmy schronienie i poczucie bezpie-
czeństwa. Taki był zamysł – tłumaczy pani 
Ada. Ten etap działalności był jednym z naj-
trudniejszych. Większość podopiecznych 
sprawiała wiele kłopotów, nie stosowała się 
do obowiązujących zasad. Jedną z nich był 
zakaz palenia papierosów na terenie ośrod-
ka. Złamanie tej zasady doprowadziło do 
poważnego pożaru w 1998 roku, co przelało 
czarę goryczy. – Rozmawialiśmy wówczas 
z księdzem Władysławem Sieczką. Zasuge-
rował nam, że lepszym rozwiązaniem będzie 
wspieranie osób starszych i zapewnienie im 
opieki. Ówczesny proboszcz, który bardzo 
cenił sobie dobro koziańskiej społeczności, 
często wskazywał problemy osób starszych. 
Tak też postąpiliśmy – wspominają pań-
stwo Kalińscy.
Z upływem czasu zaczęły więc przyjeżdżać 
osoby starsze, które z różnych przyczyn nie 
mogły liczyć na najbliższych. Potrzebowały 
miejsca, gdzie mogłyby spokojnie i bez-
piecznie spędzać czas. Wciąż w ośrodku 
pozostawały niektóre samotne matki, opie-
kując się równocześnie seniorami. Po pew-
nym czasie, aż do dzisiaj, rodzinny dom przy 
ulicy Wiśniowej stał się miejscem spokoju 
wyłącznie dla osób starszych. Od 1998 roku 
na przestrzeni lat dom zamieszkiwało ponad 
500 osób. A że ośrodek ma dobrą renomę 
potwierdza fakt, że aktualnie, podopieczni 
to osoby z całej Polski, ich rodziny rów-
nież często pozostawiają wpis dziękczynny 
w księdze pamięci.
Obecnie średnia ilość pensjonariuszy to 25 

osób. Pracują z nimi wykwalifikowane opie-
kunki i pielęgniarki. – Zatrudniamy 10 osób 
do samej opieki. Niestety obecnie dużym 
problemem jest znalezienie odpowiedniego 
personelu. To trudna i wymagająca praca, 
a my wychodzimy z założenia, że nie liczy się 
tylko dyplom i zdobyte kwalifikacje. Stawia-
my na odpowiednie podejście, które wielu 
z nas określiłoby kolokwialnym – „dobry 
człowiek” – tłumaczy Jolanta Kalińska-Ko-
zaczko, obecnie zarządzająca placówką.
Co warte podkreślenia, przez wiele lat Sto-
warzyszenie zmagało się z wieloma pro-
blemami, ale nigdy nie zabrakło zapału. 
– Nigdy nie było narzekania, kreślenia tzw. 
czarnych scenariuszy. Do każdego proble-
mu podchodziliśmy ze spokojem, zawsze 
zastanawiając się, co zrobić, by go rozwiązać. 
To właśnie dzięki takiemu nastawieniu uda-
ło się przezwyciężyć wiele trudnych chwil – 
wspominają założyciele.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Lu-
dziom Starszym „Aid” w tym roku świętuje 
25-lecie swojej działalności. Nie prowadzi 
działalności gospodarczej. Jest organizacją 
non profit, a swój dorobek zawdzięcza wy-
pracowanym środkom własnym, fundu-
szom z 1% oraz pozyskanym darowiznom 
od ludzi dobrej woli. 

(Mateusz Stwora)

Krótka historia długiej działalności

foto: arch.Kolonie organizowane przez Stowarzyszenie w 1998 roku.

Pensjonariusze domu przy ulicy Wiśniowej w 2004 roku. 
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Rada Gminy w Kozach na sesji 23 czerw-
ca br. udzieliła Wójtowi Gminy absolu-
torium za wykonanie budżetu w 2019 
roku. Szczegółową analizę prezentuje-
my poniżej. 
Dochody budżetu gminy Kozy w 2019 

roku zrealizowane zostały w wysokości 
73 681 695,28 zł – 100,36 % planu po 
zmianach, w tym dochody bieżące na 
poziomie 100,59 %, dochody majątko-
we 98,56 %. Struktura zrealizowanych 
dochodów budżetu pozwoliła wypraco-

wać nadwyżkę operacyjną stanowiącą 
różnicę pomiędzy dochodami bieżący-
mi a wydatkami bieżącymi w wysokości 
8 088 868,08 zł, w stosunku do progno-
zowanej kwoty 5 727 000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Kozy w  2019 
roku zostały zrealizowane w wysokości 
67 175 894,82 zł, co stanowi  88,32 % pla-
nowanej wielkości, w tym – wydatki bie-
żące zrealizowano w 94,35 % planowanej 
wielkości, wydatki majątkowe zrealizowa-
no w 64,29 % planowanej wielkości.
Realizacja budżetu Gminy Kozy w okresie 
1 stycznia – 31 grudnia 2019 r. jest wyni-
kiem prawidłowego wykonywania zadań 

ujętych w planach finansowych. W po-
szczególnych działach, rozdziałach i para-
grafach klasyfikacji budżetowej wydatki 
dokonywane były systematycznie z dosto-
sowaniem planów do bieżących potrzeb 
jednostek organizacyjnych Gminy Kozy.
Na następny rok pozostały do zapłaty zo-
bowiązania w wysokości 1 967 908,06 zł  
z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewi-
dencji faktur dotyczących miesiąca grud-

nia, które wpłynęły po zakończeniu roku 
(po 31 grudnia 2019 r.) oraz zobowiąza-
nia wynikające z rozrachunków z tytułu 
wynagrodzeń powstałe z naliczenia do-
datkowego wynagrodzenia rocznego za 
2019 r. wraz z pochodnymi, które stanowią 
zobowiązania z tytułu rozrachunków pu-
blicznoprawnych. Przypisane należności 
rozliczane są zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Budżet gminy Kozy na dzień 31 grud-
nia 2019 r. posiada zobowiązania 
w wysokości 1 967 908,06 zł, w tym 
nie posiada zobowiązań wymagalnych. 

Należności pozostałe do zapłaty ogó-
łem wynoszą 2 079 743,31 zł, w tym 
zaległości 1 546 609,38 zł. Poziom 
zadłużenia wynosi 20 271 856,38 zł., 

w procentowym ujęciu do wielkości 
zrealizowanych dochodów budżeto-
wych stanowi 27,51%.

73 681 695 zł
PIT

19 270 753 zł
26,2%

dotacje

17 360 730 zł
23,6%

CIT

506 070 zł
0,7%

subwencje

15 778 849 zł
21,4%

podatek od nieruchomości

5 331 675 zł
7,2%

pozostałe dochody

5 956 531 zł
8%

inne podatki i opłaty lokalne

1 244 142 zł
1,7%

dochody majątkowe

8 232 945 zł
11,2%

rok 2019 - dochody Gminy ogółem

PIT

dochody 
majątkowe

subwencje

podatek od nieruchomości

pozostałe dochody

inne podatki 
i opłaty lokalne

dotacje

CIT

67 175 895 zł
Transport i łączność, rolnictwo, turystyka

10 394 295 zł
15,5%

Oświata

23 382 070 zł
34,8%

Budynki gminne i nieruchomości

294 986 zł
0,4%

Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina

18 616 333 zł
27,7%

Działalność publiczna i usługowa w tym administracja

6 528 412 zł
7,2%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 737 084 zł
5,6%

Bezpieczeństwo publiczne

180 233 zł
0,3%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 584 856 zł
2,4%

Koszty obsługi długu publicznego

555 926 zł
0,8%

Sport i rekreacja

1 901 700 zł
2,8%

rok 2019 - wydatki Gminy ogółem

Budżet w 2019 roku

Ochrona zdrowia, 
pomoc społeczna, 

rodzina

Budynki gminne 
i nieruchomości

Oświata

Transport i łącz-
ność, rolnictwo, 

turystyka

Sport i rekreacja

Koszty obsługi 
długu publicznego

Kultura i ochrona 
dziedzictwa naro-
dowego

Bezpieczeństwo 
publiczne

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

Działalność publicz-
na i usługowa w tym 

administracja
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Ostatni weekend czerwca – mimo 
wciąż obowiązującego stanu pan-
demii, był okazją do zaproszenia 
mieszkańców na wspólne wydarze-
nie. I choć z zachowaniem dystansu 
– bo w gronie najbliższych osób i we 
własnych samochodach – to jed-
nak faktem jest, iż było to pierwsze 
z wydarzeń po dłuższej przerwie, 
nie odbywające się za pośrednic-
twem sieci. Istotnie, w Kozach po 
raz pierwszy w historii zorganizo-
wano kino samochodowe. 
Widząc na tablicach ogłoszeniowych 
poprzedzające afisze z hasłem „kino 
w Kozach”, niektórym z nas mogły 
przypomnieć się seanse sprzed lat w Ki-
nie Marzenie. Młodsza część naszych 

mieszkańców, choć historia nie jest od-
legła, może o tym fakcie nie wiedzieć. 
A to właśnie obecna siedziba Spółdziel-
ni Socjalnej – nomen omen, o tej samej 
nazwie – Kino Marzenie, była dawnym 
kinem. 
Tym razem jednak do Kóz zawitało 
kino na kółkach, jak przez wielu okre-
ślane jest kino samochodowe. Na placu 
targowym zlokalizowany został kilkuna-
stometrowy ekran, efektowne projekto-
ry, a wjazd po zmroku dzięki dodatko-
wemu oświetleniu prezentował się nad 
wyraz okazale. W piątek organizatorzy 
zaproponowali klasykę – amerykański 
film kryminalny „Pulp Fiction”, naza-
jutrz widzowie obejrzeli musical nomi-
nowany do 13. Oscarów – „Chicago”.  

Co ważne, obostrzenia sanitarne zosta-
ły w pełni zachowane, wszak uczestnicy 
nie musieli opuszczać swoich pojazdów, 
a dźwięk transmitowany był do samo-
chodów za pośrednictwem fali radio-
wych. Nad bezpieczeństwem czuwali 
również druhowie OSP Kozy i organi-
zator – Dom Kultury w Kozach. 
Czy kino ponownie przyjedzie do Kóz? 
Jesteśmy ciekawi, więc jeśli tylko otrzy-
mamy informacje, zapewne pojawi się 
zaproszenie na naszych łamach. 

(MS)

foto: Agnieszka Handzlik, Marek Ma-
łecki, Mateusz Stwora

Kino 
samochodowe



Czy wiesz, że…
Kino samochodowe – angielskie drive-
-in popularność zdobyło za oceanem. To 
połączenie kina z parkingiem dające moż-
liwość oglądania bezpośrednio z samocho-
dów. Pierwszy seans – według medialnych 
doniesień – miał miejsce 6 czerwca 1933 
roku w stanie New Jersey. W Kozach kino 
zawitało więc niespełna 87 lat później. 



W nadchodzącym sezonie piłkarskim 
seniorzy LKS Orzeł zagrają jednak na 
szczeblu bielskiej A-klasy, uzyskując 
tym samym upragniony awans.
Takie rozstrzygnięcie wydawało się 
mało prawdopodobne, gdy sezon 
2019/2020 przedwcześnie w dobie 
pandemii zakończono. Piłkarze Orła 
sklasyfikowani zostali na zajmowanym 
po rundzie jesiennej 3. miejscu w tabeli 
B-klasy, które prawa promocji do wyż-
szej ligi nie dawało.

Sytuacja opisana jednak diametralnie 
się zmieniła, gdy upłynął termin zgło-
szeń drużyn pod kątem nowego sezonu. 
Swojej „trójki” nie zgłosiło do a-klaso-
wych zmagań bielskie Podbeskidzie i to 
w jej miejsce kozianie finalnie przedo-
stali się o „półkę” ligową wyżej.
– Cieszymy się z awansu, który w naszym 
odczuciu drużynie się należał. W mo-
mencie przerwania rozgrywek brako-
wało nam tylko punktu do miejsca pre-
miowanego, a kolejnej w tabeli ekipie 

z Grodźca wyraźnie odskoczyliśmy – za-
znacza Tomasz Komędera, prezes Orła.
W sezonie 2020/2021 w bielskiej A-kla-
sie koziańscy piłkarze rywalizować będą 
tym samym z drużynami: Wilamowi-
czanka Wilamowice, Zapora Wapieni-
ca, GLKS Wilkowice, Rotuz Bronów, 
Sokół Buczkowice, KS Bystra, Żar Mię-
dzybrodzie Bialskie, KS Międzyrzecze, 
Sokół Hecznarowice, Soła Kobiernice, 
LKS Ligota. 

(MA)
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Młodzicy mistrzami
Zakończył się sezon w lidze młodzików z rocznika 2007 i młodszych. Ostatecznymi ich zwycięzcami okazali się zawodnicy UKS Kozy, 
którzy zasłużenie sięgnęli po trofeum. W końcowej tabeli ligi kozianie zdystansowali 7 innych drużyn z regionu Małopolski – z Witkowic, 
Łęk, Nowej Wsi, Kęt, Malca i Bulowic. Łącznie zgromadzili 18 punktów, przegrywając tylko raz, a odnosząc aż 6 zwycięstw. Bilans bram-
kowy to 51 goli strzelonych przy ledwie 15 straconych.
Skład zespołu młodzików UKS Kozy: Paweł Koziołek, Adam Żelichowski, Michał Ziobrowski, Karol Jakubiec, Krzysztof Kiczmer, Sergiusz Honkisz, Dawid Wójcik, 

Miłosz Jędrzejas, Dominik Jurzak, Dawid Mateja, Szymon Grzeszek, Norbert Rogala, Nikodem Oślak.                 (UKS)
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Orła lot do A-klasy

Foto: Rozmus Photography

Sparingowe zwycięstwa
Z a-klasowym Sygnałem Włosienica na jego terenie zmierzyli się futboliści Orła 
w pierwszym test-meczu w trakcie letniego okresu przygotowawczego. Starcie to mia-
ło różne oblicza. Podopieczni trenera Marcina Stefanowicza do przerwy przegrywali 
1:2, ale po powrocie na murawę straty odrobili z nawiązką. Do zwycięstwa 4:2 przyczy-
nił się najbardziej autor 2 goli Michał Glos. Na listę strzelców wpisali się także Konrad 
Janosz i Dawid Żurek.
Kolejny sprawdzian formy miał miejsce już w Kozach. Orzeł popisał się w nim nie lada 
skutecznością, ogrywając futbolistów Leskowca Rzyki aż 7:1. Królem „polowania” 
okazał się Dawid Żurek, który 4-krotnie trafiał do siatki rywali. Po bramce do łącznego 
dorobku dołożyli Przemysław Zontek, Adrian Handzlik i Łukasz Duźniak.

foto: Rozmus Photography
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Na czas wakacji specjalną ofertę zachęcają-
cą do odwiedzania pływalni przygotowało 
Centrum Sportowo-Widowiskowe w Ko-
zach. Oferta o charakterze promocyjnym 
dotyczy krytej pływalni. Od 1 lipca każda 
osoba poniżej 18 lat za pierwszą godzi-
nę korzystania z niej płaci tylko 1 zł. To 
nie wszystko. Dla osób dorosłych cena ta 
jest nieznacznie tylko wyższa i wynosi aż 
do końca sierpnia ledwie 2 zł. Pływalnia 
w trakcie wakacji czynna jest w godzinach 
od 8:00 do 22:00.                      (CSW)

Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się 
podopieczni lekkoatletycznej sekcji LKS 
Orzeł podczas czerwcowych zawodów 
w ramach „Czwartków Lekkoatletycz-
nych” w Bielsku-Białej.
Mimo deszczowej aury, młodzi sportowcy 
z Kóz na inaugurację cyklu wznowionego 
w czerwcu po długiej przerwie, stanęli na 
wysokości zadania. Agata Kuc została po-
dwójnie „ozłocona”. Równych sobie nie 
miała w biegu na 60 metrów oraz skoku 

w dal. Bieg chłopców na identycznym dy-
stansie wygrał Paweł Sacha, a Martyna Le-
gut w rywalizacji na 300 m zajęła 2. miejsce. 
Z brązowego medalu przyszło radować się 
Paulinie Handzlik, która startowała w rzu-
cie piłeczką palantową. 
W drugiej z odsłon „Czwartków Lekko-
atletycznych” Agata Kuc ponownie trium-
fowała w biegu na 60 m, a w skoku w dal 
była 2. Z sukcesu cieszyła się także Martyna 
Legut (bieg 300 m), z kolei Paulina Handz-

lik (rzut piłeczką palantową) i Paweł Sacha 
(bieg 60 m) sklasyfikowani zostali na 2. lo-
katach.
We wspomnianych zawodach czerwco-
wych barw Orła bronili również Nikola 
Ropska, Marta Budzińska i Lena Heller. 
W komplecie wszyscy wymienieni pod-
opieczni klubu z Kóz trenują na co dzień 
pod szkoleniową pieczą Beaty Harat.  

(LKS)

Tomasz Herma, reprezentujący barwy 
UKS Kozy, stanął na podium „Beskidzkie-
go Mundialu FIFA 20”.
Reprezentant koziańskiego klubu w dru-
giej połowie czerwca wziął udział w tur-
nieju, którego organizacji podjął się portal 
SportoweBeskidy.pl. Zmagania piłkarskie 
w popularnej grze komputerowej FIFA 
20 polegały na rozgrywaniu meczów z za-
wodnikami, którzy występowali w innych 
klubach. I tak w grupie przeciwnikami 
Tomasza Hermy byli: Kamil Kurowski 
(BKS Stal Bielsko-Biała), Oskar Rybarski 
(Koszarawa Żywiec) i Dominik Olcha-
wa (KS Nierodzim). Dwóch pierwszych 
kozianin pokonał, zaś z graczem klubu 
z podokręgu skoczowskiego zremisował, 
zajmując 1. miejsce w stawce i pewnie 

awansując do ćwierćfinału. W fazie pu-
charowej doszło do prestiżowych derbów 
z LKS Orzeł, w których 
to zawodnik UKS był 
lepszy w stosunku 5:0. 
Dopiero w półfinale 
efektowny marsz Her-
my powstrzymał bez-
konkurencyjny w całym 
mundialu Tomasz Le-
gut (LKS Leśna). Klub 
z Kóz z kolei fetować 
mógł 3. lokatę w na-
stępstwie wygranej 4:3 
nad Koszarawą. Przedstawiciele UKS z sa-
tysfakcją i uznaniem odnieśli się do formy 
swojego reprezentanta, podkreślając na fa-
cebook’owym profilu: – Gra Tomka w bar-

wach UKS-u była wspaniałą przygodą dla 
nas wszystkich, a transmitowane przez por-

tal Sportowe Beskidy mecze oglądało się 
znakomicie. Dziękujemy więc Tomkowi, 
że z wielkim poświęceniem, godnie repre-
zentował nasze barwy.        (R)

Pływalnia z wakacyjną promocją

foto: Arch. CSW Kozy

Starty na medal

foto: Arch. LKS Kozy

Z UKS-u na mundial

foto: Arch. UKS Kozy
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Na swoim koncie ma do tej pory około 
700 kreacji aktorskich począwszy od 
ról teatralnych, filmowych, w teatrze 
telewizji i radiowym, a skończywszy 
na użyczaniu swego głosu postaciom 
w grach komputerowych. Urodził się 
w Kozach-Gajach w 1945 roku. Hen-
ryk Talar, bo o nim mowa, 25 czerwca 
skończył 75 lat.
Mimo że jedynie wczesny okres dzie-
ciństwa spędził w Kozach, to czas ten 
wspomina w licznych wywiadach jako 
ważny w jego życiu. Spośród wie-
lu anegdot i zdarzeń wymienianych 
przez pana Henryka odnajdziemy dom 
dziadków z widokiem na główną szosę, 
księdza Franciszka Macharskiego, jaz-
dę na sankach, śmierguśników… Cza-

sy szkoły i pierwsze aktorskie kroki to 
już Bielsko-Biała. W bielskim teatrze 
zadebiutował w poł. lat 60. w spektaklu 
„Wizyta starszej Pani”. Na Wydział Ak-
torski krakowskiej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej zdał za drugim 

podejściem, a dyplom aktora odebrał 
w 1969 roku. W tym samym roku zade-
biutował na dużym ekranie, wspólnie 

z rocznikowym kolegą Jerzym Trelą, 
rolą powstańca śląskiego w filmie „Sól 
ziemi czarnej” w reżyserii Kazimierza 
Kutza. W swojej karierze odgrywał 
role na deskach teatrów w Szczecinie, 
Kaliszu, Warszawie. W 1972 roku po 
raz pierwszy wystąpił w Teatrze Tele-
wizji, zagrał główną rolą w sztuce „Eryk 
XIV”. Pełnię kariery filmowej rozwinął 
od 1974 roku. To m.in. główne role 
w filmach „Opowieść w czerwieni”, 
„Prom do Szwecji”, „Dzień Wisły”, 
„Okolicy spokojnego morza”. W ma-
sowej pamięci widzów zapadły jego 
role czarnych charakterów m. in. Jo-
hana Heimanna – oficera SS w serialu 
„Polskie drogi”. Nie brak jest w jego fil-
mowych kreacjach wyrazistych ról epi-

zodycznych. Do mistrzowskiej i zapa-
dającej w pamięć przeszła rola księdza 
w filmie „Kochaj albo rzuć”, będącym 
ostatnią częściach trylogii o rodzinach 
Karguli i Pawlaków.

Ważnym okresem w pracy artystycznej 
Henryka Talara były trzy sezony kiero-
wania Teatrem im. Adama Mickiewi-
cza w Częstochowie, o czym opowiada 
książka autorstwa córki Zuzanny Ta-
lar-Sulowskiej wydana w 2017 roku. 
W latach 1997-1999 aktor zawitał 
w rodzinne strony. W tym okresie peł-
nił funkcję dyrektora Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej. Swą pracę rozpoczął 
barwną realizacją „Zemsty” Aleksan-
dra Fredry, a w pamięci widzów z tego 

okresu zapamiętany został jako Wo-
land i Piłat w „Mistrzu i Małgorzacie”.
Do nietypowych kreacji jakich podej-
mował się Henryk Talar zaliczyć nale-
ży prowadzenie teleturnieju „Rosyjska 

ruletka” na antenie Telewizji Polsat 
oraz role dubbingowe postaci w grach 
komputerowych m.in. „Icewind Dale” 
czy „Neverwinter Nights 2”. Aktor brał 

również udział w realizacjach słucho-
wisk dla dzieci, a także występował 
w serialu radiowym „W Jezioranach”. 
Dziś Henryka Talara możemy oglądać 
w roli głównego bohatera serialu „Ar-
chiwista” emitowanego w TVP 1.

Za swoją dotychczasową twórczość 
został odznaczony Srebrnym Meda-
lem „Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tist” w 2010 r. Decyzją Rady Gminy 
Kozy z dnia 23 czerwca 2020 roku 
–  na wniosek Kojzkiego Kolekty-
wu Artystycznego, został mu przy-
znany tytuł Honorowego Obywa-
tela Gminy Kozy.

(Bartłomiej Jurzak)

Aktor z Kóz

foto: wirtualnemedia.pl

 W bielskim teatrze 
zadebiutował w połowie 

lat 60.

 Henryk Talar jest 
głównym bohaterem 

serialu „Archiwista”

Henryk Talar Aktor rodem z Kóz na planie serialu Archiwista

foto: wikipedia.pl
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Czasy epidemii pozostawiły po sobie 
ogromne spustoszenie, które objęło nie 
tylko sferę materialną, ale przede wszyst-
kim naszą ogólną kondycję psychiczną 
oraz międzyludzkie relacje. 
Jeszcze pod koniec lutego niewielu z nas 
spodziewało się takiego obrotu spraw. Pro-
blem dotyczył  odległej Azji, może jeszcze 
beztroskich Włochów i Hiszpanów. Lek-
ceważyliśmy docierające coraz częściej 
sygnały. Chwilę później kamyczki pierw-
szych zakażeń w Polsce pociągnęły już za 
sobą całą lawinę. Nasze szkoły, przedszko-
la i żłobki zostały zamknięte jako jedne 
z pierwszych w kraju. Rozpoczęliśmy izo-
lowanie, społeczne dystansowanie, dezyn-
fekowanie, unikanie i... oskarżanie. Strach 
przed nieznanym wzbudza w ludziach 
skrajne reakcje. Przez kilka miesięcy moż-
na było zaobserwować cały ich wachlarz: 
od pięknych gestów pomocy oraz wspiera-
nia, po prymitywną walkę o przysłowiowy 
papier toaletowy, ryż i makaron. Słowa otu-
chy, nadziei mieszały się z nienawistnymi 
pomówieniami, szyderstwem, zarzutami.
Nad wszystkimi unosił się duch bezrad-
ności. Sprzeczne sygnały prowadziły do 
ogólnej dezinformacji. Najgorsza w tym 
wszystkim była jednak utrata zaufania do 
autorytetów. Specjaliści, światowe orga-
nizacje, władze państw, media, a nawet 
celebryci z ich kuriozalnymi rozważaniami 
– każdy miał coś do powiedzenia. W kotle 
informacyjnym mieszały się pospołu: me-
dyczna wiedza, naukowe badania, domy-
sły, teorie spiskowe, statystyki, plotki czy 

wreszcie najzwyklejsze banialuki. Zawiodła 
polityka informacyjna - lekarze i naukowcy 
przegrali z politykami, oportunistycznymi 
mediami i mędrcami internetu.
Ten czas każdy z nas spożytkował w ja-
kiś określony sposób. Jedni walczyli ze 
skutkami epidemii na pierwszej linii. 
Drudzy zostali zmuszeni do izolowania 
się w domach. Trzeci spierali się z za-
kazami. Byli też tacy, którzy próbowali 
zrobić coś pozytywnego, dać ludziom 
namiastkę normalności w powszech-
nej izolacji. Znaleźli się również (a jak-
że!) wyznawcy jedynych słusznych tez, 
identyfikujący winnych zaistniałej sy-
tuacji. Część z nas wyjdzie z tej próby 
wzmocniona, zahartowana w ogniu 
niczym stal, ale wśród nas znajduje się 
wielu skrzywdzonych i mentalnie po-
ranionych. Najwyższy czas pomyśleć 
wreszcie o tym, jak wszyscy mamy sobie 
dalej poradzić?
Trwa liczenie strat. Oczekujemy na wyniki 
gospodarcze w drugim półroczu. Powoli 
zdajemy sobie sprawę, że zasady propor-
cjonalności zastosowanej reakcji do real-
nego zagrożenia zmuszają nas do zmiany 
strategii. Z dezynfekcją i profilaktyką, ale 
musimy wrócić do normalności. Teraz, 
gdy powoli opada już epidemiczny kurz, 
kiedy znamy prawdziwą skalę zagrożenia 
i mamy sposoby radzenia sobie z ryzykiem 
zakażenia, należy działać w kierunku zrepe-
rowania uszkodzeń po samozbombardo-
waniu, którego doświadczyliśmy.
To chyba najwyższy czas, żeby właściwie 

docenić wszystkie pozytywne działania, 
a było ich naprawdę dużo. Są wśród nas 
wspaniali ludzie, którzy pomogli przetrwać 
trudności, dając impuls do rozwoju zain-
teresowań, nadzieję, inspirację, rozrywkę 
czy wreszcie materialną pomoc. To tak-
że moment na wyciągnięcie ręki do tych, 
którzy stracili poczucie bezpieczeństwa, 
a po miesiącach usiłują powrócić do nowej 
rzeczywistości. Nie mają łatwo, dla nich 
to wciąż ogromna trauma. Są zagubieni, 
potrzebują naszego wsparcia. Wreszcie, to 
dobra chwila na podjęcie decyzji, po której 
stronie staniemy. Naprawiania i łagodzenia 
skutków czy też bezrefleksyjnego atako-
wania i niszczenia tego, co funkcjonuje? 
Przecież prowokować oraz krytykować jest 
dość łatwo, siedząc sobie wygodnie przed 
ekranem, formułując zarzuty bez żadnej 
odpowiedzialności za krzywdzące słowa.
My jako samorząd wraz ze wszystkimi jego 
jednostkami organizacyjnymi wśród zaka-
zów, nakazów, ograniczeń, obostrzeń, pró-
bujemy docierać do społeczeństwa. Robi-
my to według naszych najlepszych chęci 
i możliwości. Wobec nowych wyzwań, 
w sytuacji niewątpliwego kryzysu niełatwo 
jest podejmować decyzje satysfakcjonują-
ce wszystkich zainteresowanych. 
Mimo różnorodnych efektów tych działań, 
wciąż wierzymy, że w trudnych chwilach 
stoimy po stronie ludzi, których reprezen-
tujemy. Nawet wtedy, gdy czasem mają oni 
o nas gorsze zdanie.   

(Redakcja)

ZDYSTANSOWANI

W tym roku 65-lecie istnienia obchodzi LKS Orzeł Kozy. Nim jednak w Ko-
zach funkcjonowanie rozpoczął dobrze nam znany wielosekcyjny klub, wpierw 
w 1945 roku Komenda Powiatowa Przysposobienia Wojskowego  Wychowa-
nia Fizycznego w Białej powołała do życia Robotniczy Klub Sportowy. Rok 
później RKS rozwiązano na rzecz fili klubu Bielska – w Kozach utworzono klub 
sportowy Włókniarz. Do ciekawej historii Orła powracać będziemy w najbliż-
szych wydaniach na naszych łamach. 

(MS)

Poprawna odpowiedź w naszej krzy-
żówce w czerwcu to: Koziański platan. 
Nagrodę otrzymuje Błażej Szatan.

(R)
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Walka ze ślimakami
Bujna ogrodowa roślinność, kolorowe 
kwiaty, różne odmiany roślin – w reali-
zacji tego celu niemalże rokrocznie pró-
bują przeszkodzić nam różnego rodzaju 
szkodniki. Jednymi z najczęstszych, nie-
pożądanych gości w naszych ogrodach 
są ślimaki. Jak poradzić sobie z tymi, 

które nieproszone znajdują miejsce na 
naszych grządkach? Przybliżamy kilka 
rozwiązań wraz z naszym specjalistą.
– Możemy zastosować rozwiązania do-
stępne w sklepach ogrodniczych, choć 
one nie zawsze zdają egzamin – przy-
bliża ogrodnik, Jerzy Honkisz. Mowa 
o dedykowanych przeciwko szkodni-
kom preparatach – nie zdają one jednak 
egzaminu, gdy często pada deszcz. Woda 
zmywa je bowiem do gleby, przez co ko-
niecznym jest ciągłe powielanie zabiegu. 
Rozwiązaniem mogą być również tzw. 
nocne hoteliki, czyli wyłożone pomiędzy 
roślinami deski, płytki plastikowe czy 
cegły. – Jeśli będziemy je kontrolować 
każdego poranka, możemy sukcesywnie 
usuwać szkodniki z naszych grządek. To 
swego rodzaju wabik na ślimaki. Wkła-
dając pod deskę np. liście kapusty, „za-
chęcimy” ślimaki do wizyty w tym miej-
scu – tłumaczy nasz specjalista. 
Co warte podkreślenia, rywalizację trze-
ba rozpocząć wiosną – to wtedy bowiem 
ślimaki składają jaja. – Im wcześniej za-
czniemy, tym szybciej jesteśmy uporać 
się z problemem. Trzeba pamiętać, by 
nie dopuszczać do sytuacji, w której po-
zostawiamy resztki roślinne obok grząd-
ki. Również kompostownik powinien 
znajdować się w odpowiedniej odległo-
ści od roślin. Takie warunki „przyciąga-
ją” bowiem ślimaki – dodaje. 
Paradoksalnie w walce ze ślimakami po-
móc mogą nam… inne ślimaki. A do-

kładnie winniczki. – One oraz inne sko-
rupowce zjadają jaja innych ślimaków. 
Jeśli więc nie czynią widocznych szkód, 
warto pozostawić je na obrzeżach dział-
ki. Wówczas inwazja na nasze grządki 
powinna być znacznie mniejsza – mówi 
Jerzy Honkisz. 

Jednym z domowych, wykorzystywa-
nych przez wiele osób sposobów, jest 
wsypywanie na grządki fusów. – To zna-
ne, choć nie zawsze spełniające swoją 
rolę rozwiązanie – tłumaczy koziański 
ogrodnik. Rozwiązaniem zalecanym, ale 
też mającym dużą skuteczność jest przy-
gotowanie bariery dla szkodników z mie-
dzianych elementów. Ten pierwiastek 
działa na ślimaki zniechęcająco. Pamię-
tać jednak należy, by „ochrona” grządek 
była stale czyszczona. To szczególnie 
dobry pomysł, gdy stosujemy grządki 
podwyższane, o których pisaliśmy w jed-
nym z poprzednich wydań Koziańskich 
Wiadomości. 
Patrząc przez pryzmat tegorocznych 
częstych opadów deszczu, stosowanie 
polecanej przez wielu specjalistów barie-
ry z popiołu, wapna czy skorupek jajek 
niekoniecznie będzie rozwiązaniem do-
brym. – Samo w sobie spełnia rolę. Ale 
po opadach deszczu właściwości pod 
wpływem wody zatracają się, a dodatko-
wo zmieniają kwasowość gleby – przy-
bliża Jerzy Honkisz. 
Ślimaki lubią miejsca zacienione, wil-
gotne, wszelakie ogrodowe zakamarki. 
Systematyczne koszenie trawy, zbiera-
nie jej do kosza oraz grabienie zmniejsza 
ryzyko składania jaj przez ślimaki. „Wy-
stawione” na działanie słońca z przyczyn 
naturalnych nie mogą rozmnażać się. 
Jak więc uporać się z tymi szkodnikami 
najszybciej i które z rozwiązań wybrać? 
– Zalecałbym stosowanie możliwych 
rozwiązań niezwiązanych z preparatami 
chemicznymi. Jeśli jednak zawiodą, wów-
czas użyjmy dedykowanych rozwiązań 
ze sklepów ogrodniczych. Zawsze warto 
rozpocząć od naturalnych metod – pod-
sumowuje koziański ogrodnik. 

(MS)

Niniejszy artykuł powstał m.in. w nawiązaniu do 

uszkodzonych sadzonek bukszpanu w parku dwor-

skim, które zostały zniszczone przez szkodniki. 

Czy wiesz, że…
Jeden ślimak może złożyć nawet 700 
jaj. Młode zimują i wylęgają się przez 
dłuższy czas, a w trakcie jednego 
sezonu mogą wylegnąć się nawet 2 
pokolenia ślimaków. M.in. dlatego 
nasza „rywalizacja” nie należy do naj-
łatwiejszych zadań. 

„Walkę” ze ślimakami można prowadzić 
tradycyjnymi metodami, ale też korzysta-
jąc z preparatów dostępnych w sklepach 
ogrodniczych.

Jednym ze sposobów, by nie zmagać się ze śli-
makami może być podwyższona grządka
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Tytuł, choć rozbudza wyobraźnię i wy-
wołuje pozytywne konotacje, to jed-
nak nie wszystko od razu wyjaśnia. Ale 
gdy już dodamy, że o owo „znikanie 
śmieci” zatroszczyli się sami mieszkań-
cy gminy Kozy, to zyskujemy przekaz 
o wiele czytelniejszy.
W niedzielę 14 czerwca br. liczna re-
prezentacja gminy Kozy podjęła wy-
zwanie udziału w ogólnopolskiej akcji 
„Nie bądź cieć – podnieś śmieć”. Po-
mimo aury pochmurnej, a więc nie 
do końca górskim eskapadom sprzy-
jającej, kilkunastoosobowa grupa wy-

ruszyła szlakiem żółtym w kierunku 
Hrobaczej Łąki. Cel był jasny i zakła-
dał zebranie wszelkich pozostałości po 
tych osobach, które nie wykazały się 
wcześniej należytym poszanowaniem 
dla przyrody. Nad rzetelną realizacją 
tego zadania przez koziańską ekipę 
czuwał osobiście zastępca wójta gminy 
Marcin Lasek, który oprócz aktywnego 
udziału zapewnił zbierającym niezbęd-
ne środki. 
Ujawniona ilość odpadów nie była 
wcale aż tak znaczna, jak można ocze-
kiwać w przypadku tego rodzaju „po-

szukiwań”. W każdym razie do worków 
trafiały napotykane chusteczki higie-
niczne, szklane i plastikowe butelki, 
puszki, maseczki ochronne, sporadycz-
nie również elementy wyposażenia 
jednośladów. Na szczycie Hrobaczej 
Łąki z workami wypełnionymi odpa-
dami obecni byli także inni uczestnicy 
akcji, którzy przybyli do Kóz z okolicz-
nych miejscowości. Śmieci zebrane 
tego dnia zostały odpowiednio zabez-
pieczone, a ich odbiór wprost z terenu 
schroniska zapewniło Nadleśnictwo 
Bielsko.        (R)

Realizacja wymiany kotłów w ramach 
programów proekologicznych w gmi-
nie Kozy postępuje. Podpisywane są 
z mieszkańcami umowy dot. udzielenia 
dotacji na realizację modernizacji, pole-
gającej na wymianie źródła ciepła w bu-
dynkach jednorodzinnych.

W tym roku przewidziano do wymiany 
116 kotłów. Wymienione zostaną:
•	 66 nieefektywnych kotłów węglo-

wych, pozaklasowych lub spełnia-
jących normy nie wyższe niż 4 kla-
sy emisji, na nowy kocioł  gazowy 
z zamkniętą komorą spalania lub 
kondensacyjny;

•	 22 nieefektywne kotły węglowe, 
pozaklasowe lub spełniające nor-
my nie wyższe niż 4 klasy emisji na 
nowe kotły na węgiel 5 klasy emisji;

•	 28 nieefektywnych źródeł ciepła na 
paliwo gazowe, starsze niż 10 lat, na 
nowy kocioł  gazowy z zamkniętą 
komorą spalania lub kondensacyj-
ny.

Mieszkańcy, którzy podpisali umowy 
z Gminą Kozy muszą zrealizować in-
westycję najpóźniej do 15 września br. 
Przewiduje się, że łączna kwota moder-
nizacji wyniesie 1.160.000,00 zł, z cze-
go Gmina Kozy udzieli mieszkańcom 
dotacji na kwotę 828.000,00 zł.

(UG)

PSZOK 
w Kozach

Informujemy mieszkańców, że 
w celu usprawnienia funkcjonowa-
nia Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Kozach, 
znajdującego się przy ul. Szkolnej, 
zdecydowano o zwiększeniu ilości 
dni, w których do PSZOK będzie 
można przywieźć posegregowane 
odpady komunalne. 

Od sierpnia br. PSZOK czynny bę-
dzie 5 dni w tygodniu – od wtorku 
do soboty. O dodatkowych dniach 
i godzinach pracy punktu będziemy 
na bieżąco informować mieszkań-
ców za pośrednictwem strony in-
ternetowej – www.kozy.pl,  mediów 
społecznościowych oraz Aplikacji 
Blisko.

(UG)

Znikające śmieci

foto: arch. UG

Ponad 800 tysięcy dotacji
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W ramach realizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Kozach mikro-
projektu „Kojzkie perełki w malarstwie 
i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” 
przeprowadzona zostanie m. in. konserwa-
cja wybranych z kolekcji Izby Historycznej 
im. Adolfa Zubera przykładów malarstwa 
ludowego i nieprofesjonalnego oraz rzeźb. 
Pośród wytypowanych do konserwacji 
znajduje się grupa niewielkich rzeźb – tzw. 
pasyjka, czyli scena przedstawiająca Marię 

i Marię Magdalenę przy ukrzyżowanym 
Chrystusie. Te kilkunastocentymetrowe 
drewniane figurki, pełne ludowej naiwno-
ści, stanowią świadectwo artystycznego 
gustu, jaki mieli nasi dziewiętnastowieczni 
przodkowie. Pilne działania konserwator-
skie wymagane są ze względu na ich bar-
dzo zły stan fizyczny. Uszkodzenia drewna 
w wyniku działalności drewnojadów oraz 
wykruszająca się polichromia uniemożli-
wiają ich ekspozycję. 

Dzięki procesowi konserwacji dzieło to zo-
stanie zachowane dla następnych pokoleń, 
równocześnie możliwa będzie jego pełna 
prezentacja zwiedzającym. Aktualnie trwa-
ją procedury mające na celu wyłonienie 
wykonawcy prac konserwatorskich. O dal-
szych etapach realizacji projektu informo-
wać będziemy w kolejnych wydaniach ga-
zety.  

(GBP)

W czerwcu naszą miejscowość odwiedzili 
seniorzy, uczestnicy zajęć prowadzonych 
przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
z dwóch klubów seniora – „Pod Magnolią” 
i „Na obszarach”. W Pałacu Czeczów mieli 
okazję zapoznać się z historią Kóz, ale też 
wybranymi, aktualnymi działaniami z po-
granicza kultury i historii. 
Dwie, blisko dziesięcioosobowe grupy 
brały udział w przygotowanych aktywno-
ściach. Gdy pierwsza uczestniczyła w pre-
lekcji archeologa – Wojciecha Szlagury jr, 
przedstawiającej kontekst historyczny po-
wstania naszej wsi i przybliżającej jej dzie-
je od przełomu XIII i XIV 
wieku po czasy współcze-
sne, druga z nich zwiedzała 
znajdującą się piętro wyżej 
Izbę Historyczną. Następnie 
seniorzy zamienili się miej-
scami, a w ramach spotkania 
przybliżono także ciekawe 
projekty realizowane przez 
Dom Kultury w Kozach 
wraz z rekonstruktorami hi-
storycznymi z Bielskiej Dru-
żyny Najemnej – „U Źró-
dła”, „Drzewiej” czy „Initio 
Villae”. 

Następnie była okazja do poczęstunku, ale 
i spaceru. Seniorzy obejrzeli z bliska obiek-
ty dobrze znane nam z codzienności, wy-
wołujące jednak u przyjezdnych obserwa-
torów spore zainteresowanie – Owczarnię, 
Lodownię, zespół parkowo-pałacowy czy 
kościół parafialny. – Przybliżane informa-
cje ciekawiły odbiorców, a wielu z nich ze 
zdumieniem słuchało kolejnych opowie-
ści. Wszak mimo spotkania „po sąsiedzku”, 
nie mieli do tej pory świadomości o blisko-
ści miejsca wyjątkowo bogatego w historię, 
kulturę czy aktywność gospodarczą – tłu-
maczą organizatorzy.             (WS/RED)

Tymczasowe godziny 
W związku z okresem wakacyjnym Gminna 
Biblioteka Publiczna w Kozach wprowadza 
tymczasowe godziny pracy. Od poniedział-
ku do środy czytelników obsługuje w godz. 
9.00-15.00 (z przerwą na dezynfekcję 11.45-
12.00), w czwartki i piątki w godz. 12.00-
18.00 (z przerwą na dezynfekcję 14.45-
15.00). Godziny pracy Filii nr 1 przy ul. 
Przeczniej 64 pozostają bez zmian (ponie-
działek – środa – piątek godz. 15.00-19.00). 
Aby ułatwić i przyśpieszyć obsługę czytelni-
ków w podwyższonym reżimie sanitarnym, 
GBP zachęca do składania zamówień drogą 
elektroniczną. Dostępność danej pozycji 
sprawdzić można w katalogu internetowym 
– www.kozy-gbp.sowwwa.pl. Jeśli interesu-
jąca nas pozycja jest dostępna, w kolejnym 
kroku przesyłamy wiadomość e-mail z re-
zerwacją na adres: wypozyczalnia@gbpko-
zy.pl, podając imię i nazwisko oraz tytuły 
książek wraz nazwiskami autorów. Pracow-
nicy biblioteki przygotują książki, a informa-
cje o możliwym odbiorze otrzymamy w wia-
domości zwrotnej. Najważniejsze bieżące 
informacje z funkcjonowaniem biblioteki 
śledzić można również za pośrednictwem 
„sieci” – www.gbpkozy.pl.

(GBP/R)

Zapomniane „perełki”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

2014-2020 oraz z budżetu państwa

Bogate miejsce

foto: arch. 
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Wakacje to czas odpoczynku, wyjazdów, górskich wędrówek. Bibliotekarze wiedzą, 
że niejednokrotnie książki z koziańskiej książnicy podróżują wspólnie z Państwem. 
– Bardzo chcielibyśmy zobaczyć, jak czytacie na wakacjach. Dlatego zapraszamy 
wszystkich naszych czytelników i nie tylko, do udziału w wakacyjnym konkursie 
fotograficznym pt. „CZYTAM NA WAKACJACH” – informują przedstawiciele 
Gminnej Biblioteki Publicznej. Zabawa odbywa się za pośrednictwem profilu fa-
cebookowego biblioteki. „W jakich okolicznościach wakacyjnych wypadów czyta-
cie? A może w podróży, w środkach lokomocji? Może zostaliście w zaciszu przydo-
mowego ogródka i książkę zabieracie na rozłożony pod gruszą koc?” – to niektóre 
z pytań, które zadają sobie pomysłodawcy konkursu. – Zachęcamy do fotografowa-
nia tych sytuacji. Zdjęcia należy zamieszczać w komentarzach pod konkursowym 
postem na profilu biblioteki w portalu facebook – przybliża organizator. Autorzy 
najciekawszych zdjęć nagrodzeni zostaną zarówno w lipcu, jak i sierpniu. Po waka-
cjach przyznana zostanie również nagroda publiczności. – Otrzyma ją zdjęcie, któ-
re uzyska największą ilość kliknięć „Lubię to”! – precyzują pomysłodawcy. Szcze-
gółowy regulamin konkursu znaleźć można na stronie internetowej biblioteki oraz 
na profilu FB biblioteki.                (GBP/R)

Tegoroczny konkurs potraw regionalnych, 
z uwagi na panującą epidemię został od-
wołany. Szkoda, bo panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich były przygotowane do prezen-
tacji kulinarnych talentów. Organizatorzy 
chcąc jednak uszanować wysiłek uczest-
niczek postanowili wydać w formie bro-
szury zbiór przepisów kulinarnych. Prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
– Bogusława Boehn, zaproponowała kilka 
ciekawych przepisów, które z pewnością 
zainteresują smakoszy. Kiedy pojawi się 
broszura i gdzie będzie dostępna? O tym 
w kolejnych wydaniach naszego miesięcz-
nika.                (DK/RED)

Niespodzianka
Pasjonaci gry na perkusji z Domu 
Kultury, w Kozach (a jest ich wielu) 
mogą cieszyć się z niedawno otrzy-
manego upominku. Pani Czesława 
Buczyńska-Wojtyła zrobiła ogromną 
niespodziankę przekazując koziań-
skim perkusistom cały zestaw perku-
syjny. – Składamy serdeczne podzię-
kowanie za ten dar i gwarantujemy, 
że będzie wykorzystany – przekonu-
ją miłośnicy gry na perkusji, którzy 
na co dzień uczęszczają na zajęcia 
w Domu Kultury. 

(DK)

Koło nr 9 Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kozach wznowiło swoją 
działalność z osobami należącymi do ASOS (Aktywność Społeczna Osób Star-
szych „Senior +60”). Odbywają się zajęcia teatralne, manualne (zajęcia domowe), 
prawne, seniorzy ćwiczą na pływalni. Początkiem lipca 40-osobowa grupa wyjecha-
ła nad Morze Bałtyckie. Wszystkie spotkania i inne aktywności odbywają się przy 
zachowaniu wszelkich obostrzeń sanitarnych.            (KS/RED)

Biblioteczny, wakacyjny konkurs

foto: arch. SP2

Konkursu nie było, przepisy są

foto: arch. DK

foto: arch. 

Seniorzy znów aktywni

foto: Andrzej Hałat 



ZADANIE 2 
„Budowa kanalizacji sanitarnej 
w rejonie Kolektora Czerwonka (od 
granicy gminy do torów PKP) w re-
jonie ulicy Dolnej” 
Wykonawca wybudował do tej pory 
3475 m kanalizacji sanitarnej, co sta-
nowi ok. 31% zaawansowania robót 
liniowych. 

ZADANIE 3 
„Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż 
potoku Pisarzówka, obejmującej 
rejon: Krzemionki”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na 

Zadaniu nr 3. Obecnie wykonywane 
są sięgacze kanalizacyjne.  Wykonawca 
wybudował do tej pory 7790 m kanali-
zacji sanitarnej, co stanowi ok. 91% za-
awansowania robót liniowych. 

ZADANIE 4 
„Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż 
potoku Pisarzówka, obejmującej 
rejon: Małe Kozy, Wróblowice”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej 
na Zadaniu nr 4. Prace budowlane 
realizowane są na kanale „P” – ul. Po-
łudniowa. Wykonawca wybudował do 
tej pory 1616 m kanalizacji sanitarnej, 

co stanowi ok. 21% zaawansowania ro-
bót liniowych. 

ZADANIE 5 
„Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż 
potoku Pisarzówka, obejmującej 
rejon: Stary Dwór”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na 
Zadaniu nr 5. Prace budowlane realizo-
wane są na kanale  „Ws” i „S” w rejonie 
ul. Zawiłej. Wykonawca wybudował do 
tej pory 1725 m kanalizacji sanitarnej 
co stanowi ok. 36% zaawansowania ro-
bót liniowych. 

KALENDARIUM REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP X

Odtwarzanie nawierzchni
Informujemy o rozpoczęciu prac dro-
gowych związanych z odtwarzaniem 
nawierzchni, w rejonach w których 
budowano kanalizację sanitarną – ro-
boty ropoczęto na ulicach Chmielowej 
i Krańcowej. Prosimy mieszkańców 
o wzmożoną ostrożność przy porusza-
niu się w rejonie budowy oraz zwra-
canie uwagi na oznakowanie. Jedno-
cześnie informujemy, że odtworzeniu 
podlega jedynie nawierzchnia jezdni, 
w miejscach gdzie zabudowano kanali-
zację. Nawierzchnie zjazdów do posesji 
prywatnych, które nie były naruszone 
przy budowie kanalizacji, nie będą od-
twarzane. Pozyskane środki finansowe 
z Unii Europejskiej w ramach Progra-

mu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020 są przeznaczone 
tylko i wyłącznie na budowę kanalizacji 
sanitarnej – środki nie mogą zostać wy-
korzystane na budowę, rozbudowę lub 
przebudowę dróg wraz z komplekso-
wym odwodnieniem.  
Więcej informacji na temat Projektu 
oraz szczegółów dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań uzyskać można 
w biurze Jednostki Realizującej Projekt 
(JRP) mającym siedzibę w budynku 
Urzędu Gminy Kozy na II piętrze, po-
kój 23. Bieżące informacje zamieszcza-
ne są również na stronie internetowej 
– www.kozy.pl/jrp

(JRP)

Kanalizacja w Kozach
Aktualnie sieć kanalizacyjna gospo-
darstw domowych w Kozach podłączo-
na jest do budynków zamieszkiwanych 
łącznie przez blisko 6800 osób. Tym 
samym dostęp do zbiorczego systemu 
kanalizacji sanitarnej posiada około 53% 
mieszkańców. Po zakończeniu realizacji 
projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Kozy etap X”, dostęp posiadać 
będzie 75% mieszkańców.

Postępy prac
Obecnie wykonano ok. 43% kanalizacji 
z całości przewidzianej do wykonania w 
ramach zadania „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Gminie Kozy etap X”.

Głębokość sieci
Kanalizacja montowana jest na średniej  
głębokości ok. 2 metrów, wynika to min. 
z ukształtowania terenu, uzbrojenia w in-
frastrukturę techniczną oraz warunków 
technicznych, jakimi są wyloty pionów 
sanitarnych z budynku. W ramach pro-
wadzonej realizacji zdarzają się sytuacje, 
że kanały prowadzone są na głębokości 
ok. 6 metrów.

Realizacja kanalizacji na ulicy Krzemowej 
w ramach zadania nr 3

Postępują prace na ulicy Południowej, gdzie 
realizowana jest sieć kanalizacyjna w ramach 
zadania nr 4


