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Grupy UKS Kozy z roczników 2010, 2011 i 2012 wyjechały 
do Chorzowa, gdzie na obiektach słynnego Stadionu Śląskiego 
wzięły udział w piłkarskich turniejach. Najmłodsze drużyny w ry-
walizacji z rówieśnikami ze śląskich klubów nie zdołały osiągnąć 
sukcesu, kończąc turnieje „Silesia Cup 2020” w rocznikach 2011 
i 2012 na fazie grupowej. Lepiej poszło piłkarzom urodzonym 
w 2010 roku, którzy zanotowali zwycięstwo 4:2 na Rybnicką 
Akademią Piłkarską. Dobra atmosfera i wizyta na znamienitym 
obiekcie sportowym w województwie stanowiły jednak świetną 
formę integracji dla podopiecznych UKS Kozy. 

(M)

Podziel się książką!

Z wizytą na Stadionie Śląskim

Ubiegłoroczne „spotkanie” z foodtruckami cieszyło się ogromną 
popularnością – burgery, zapiekanki, kuchnia meksykańska czy 
chińska, ale też słodkości. Drugi weekend października (10.10-
11.10 br.) będzie okazją, by ponownie spróbować „smakoły-
ków”. W Kozach ponownie pojawią się samochody serwujące 
charakterystyczne potrawy, a przez dwa dni skosztować będzie 
można różnych propozycji. Licząc więc na aurę zbliżoną do 
ubiegłorocznej, już teraz życzmy smacznego tym osobom, któ-
re skorzystają z wydarzenia organizowanego na placu targowym 
przy ulicy Szkolnej.

(RED)

Foodtrucki w październiku

Chodnik po remoncie

foto: arch.

Jeśli jesteście miłośnikami czytania ta informacja z pewnością 
was ucieszy. W Kozach – z inicjatywy Stowarzyszenia Kozianki 
i Domu Kultury – powstała „Książkodzielnia”. To nic innego, jak 
możliwość wymiany książkowych pozycji z innymi czytelnikami. 
Może w ten sposób odkryjecie zamiłowanie do nowych gatun-
ków literackich? Książki zostawiać i zabierać można ze specjal-
nego regału ustawionego na parterze w holu Domu Kultury przy 
ulicy Krakowskiej. To już kolejna inicjatywa zachęcająca do 
dzielenia się z innymi – przypomnijmy, że kilka miesięcy temu 
powstała w naszej miejscowości m.in. „Jadłodzielnia”. 

(RED)

foto: MS

foto: arch.

Kolejna część chodnika znajdującego się w pasie drogowym ul. Kra-
kowskiej została wyremontowana przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad. Estetyczny wygląd zyskał odcinek od stacji 
benzynowej w Kozach Gajach do skrzyżowania z ulicą Jesionową. 
W następnym etapie celem będzie odnowienie jego dalszej części. – 
Chcemy, by GDDKiA administrująca tym terenem odnowiła ostatni 
odcinek – od ulicy Jesionowej w kierunku Kóz – mówi Jacek Kaliński, 
wójt gminy Kozy. Inwestycje związane z chodnikami wzdłuż DK-52 
prowadzone i finansowane są w całości przez GDDKiA, Gmina Kozy 
planuje natomiast ze środków własnych zabudowanie brakującego 
oświetlenia w tym rejonie.                   (RED)

foto: Arch. UKS Kozy
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Okres wojny dla wielu Polaków oznaczał 
przymusowe przesiedlenia. Tak było 
z rodziną Dąbrowskich, która w 1936 
roku opuściła nasz kraj wyjeżdżając do 
Kazachstanu. Powrócili do Polski po po-
nad 80-latach i… zamieszkali w Kozach! 
– Szukaliśmy miejsca, w którym będą 
góry, jeziora i ładna okolica. Otoczenie, 
jakie mieliśmy do tej pory w Kazach-
stanie. I tak trafiliśmy właśnie do Kóz 
– mówi Julia Dąbrowska, która naszą 
mieszkanką została wspólnie z rodziną. 
– Kwestie formalne, związane z doku-
mentami, już za nami. Dwie córki cho-
dzą do szkoły, choć rzecz jasna muszą 
pracować nad językiem. Staram się im 
w tym pomagać. Ale dziewczyny śmie-
ją się, że w domu jestem mamą, a nie 
nauczycielką – opowiada pani Julia, 
nauczająca na co dzień języka niemiec-
kiego. – Będąc np. w sklepie, szuka-
my słówek i uśmiechamy się szeroko. 
W domu, mówimy jeszcze po rosyjsku 
– przybliża. 
O powrocie do Polski myśleli już od wie-
lu lat, przygotowując się do skorzystania 
z programów repatriacyjnych. – Rozpo-
częliśmy program 3 lata temu. Cieszę się, 
że dzisiaj mamy swój dom, możemy roz-

poczynać pracę, a dzieciaki chodzić do 
szkoły. W Kazachstanie jest coraz ciężej, 
są trudności z pracą – tłumaczy. 
Choć rodzina Dąbrowskich zamiesz-
kuje naszą miejscowość od przełomu 
sierpnia i września, znalazła już czas, by 
odwiedzić jedno z wyjątkowych miejsc 
dla nas wszystkich. – Byliśmy już na 
Hrobaczej Łące, pod krzyżem. Piękne 

widoki – zachwyca się pani Julia. 
– Bardzo pozytywna, otwarta i uśmiech-
nięta rodzina. Życzymy im powodzenia 
i mamy nadzieję, że Kozy będą dla nich 
miejscem pozwalającym na rozwój 
i spełnianie marzeń – mówi Marcin La-
sek, zastępca wójta gminy, który miał 
okazję odwiedzić rodzinę Dąbrowskich.

(Mateusz Stwora)

Koziańscy repatrianci 

Gmina Kozy podejmuje od kilkunastu 
miesięcy systematyczne działania pro-
ekologiczne w ramach szeroko zakro-
jonej akcji „Kozy przyjazne środowi-
sku”. Przybierają one różną formułę, ale 
przyświeca im niezmiennie nadrzędny 
cel szczególnej troski o otaczające nas 
wszystkich środowisko.
Także w realizację tej koncepcji wpisu-
je się zmiana, która ściśle dotyczy „Ko-
ziańskich Wiadomości” – począwszy 
od niniejszego wrześniowego numeru 
dostępnych na specjalnym papierze. 
– Słowo „ekologia” w naszych samo-
rządowych inicjatywach przewija się 
bardzo często. I dobrze, że tak właśnie 
jest, bo jako gmina powinniśmy dawać 
w kwestii dbałości o środowisko pozy-
tywny przykład. Co ważne, mówimy tu 
o szeregu działań praktycznych, a więc 
w jakiejś mierze obecnych w naszej 
codzienności. Dla przykładu mogę 
przywołać to, że w ubiegłym roku zde-
cydowaliśmy o rezygnacji z użytku 

w Urzędzie Gminy jednorazowych tale-
rzy, sztućców czy kubków i zastąpieniu 
ich wielorazowymi odpowiednikami – 
mówi wójt gminy Jacek Kaliński.
„Koziańskie Wiadomości” w ich całko-
witym nakładzie wydrukowane zostały 
po raz pierwszy (ale co jasne nie ostat-
ni!) na papierze powlekanym, pocho-
dzącym w 100-procentach z recyklingu. 
Charakterystyczną cechą jest przyjazny 
dla oka odcień bieli, to zarazem papier 
długowieczny i właśnie jak najbardziej 
proekologiczny. Nie pozostaje więc 
nic innego, jak... życzyć miłej lektury 
wszystkim posiadaczom naszego papie-
rowego wydania. 

(RED)

foto: arch. UG

Ekologiczna gazeta
To kolejny już tegoroczny numer „Koziańskich Wiadomości”, jednak nieco różni się on od poprzednich wydań.

Czytamy także on-line
Przypominamy, że „Koziańskie Wia-
domości” prócz wersji tradycyjnej 
dostępne są również w przypadku każ-
dego z numerów w Internecie. Gazetę 
najnowszą w formacie PDF, tuż po jej 
wydaniu, obejrzeć można wchodząc 
w stosowne zakładki poświęcone wy-
dawnictwu na stronach Urzędu Gmi-
ny oraz Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Kozach. Tutaj także bez trudu 
odszukać można archiwalne numery 
„Koziańskich Wiadomości”. Czytanie 
właśnie on-line bez wątpienia ma swo-
je zalety, a przede wszystkim jest bar-
dzo wygodne, bo możliwe dla zainte-
resowanego czytelnika o każdej porze.
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1 września 2020 r., odbyła się XVII sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) Nr XVII/149/20 w sprawie zaliczenia 

do kategorii drogi gminnej – drogi ul. 
Irysów w Kozach. 

2) Nr XVII/150/20 w sprawie wyraże-
nie zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Kozy.

3) Nr XVII/151/20 w sprawie wyrażenia 
zgody na zniesienie współwłasności 
nieruchomości gruntowej położonej 
w Kozach. 

4) Nr XVII/152/20 w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy.

5) Nr XVII/153/20 w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usłu-
gi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych oraz za usługę odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są zobowią-
zani do ponoszenia opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi na rzecz 
Gminy Kozy.

6) Nr XVII/154/20 w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Kozy.

7) Nr XVII/155/20 w sprawie szczegó-
łowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-

mości i zagospodarowania tych odpa-
dów za uiszczoną przez właściciela nie-
ruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

8) Nr XVII/156/20 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kozy na lata 2020-2035.

9) Nr XVII/157/20 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy 
Kozy z dnia 10 grudnia 2019r. Uchwała 
Budżetowa na 2020 rok 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. 

Ciekawy projekt związany z turystyką, rekreacją i promocją 
przygotowany został przez Urząd Gminy w Kozach. Czy nieba-
wem będziemy mogli wspólnie z odwiedzającymi nas gośćmi 
przejść „Szlakiem koziańskich ciekawostek”? Wniosek na do-
finansowanie projektu złożony został do Euroregionu Beskidy. 
Najważniejszym elementem mają być dedykowane ta-
bliczki informacyjne związane z ciekawymi i historycznymi 
miejscami w Kozach umieszczone w tych miejscach lub ich 
pobliżu. – Zamierzeniem jest, by pojawiły się informacje 
w trzech językach – polskim, angielskim i słowackim. Pla-
nujemy również przygotowanie specjalnej mapy i przewod-
nika, gdzie pojawiłyby się wszystkie informacje związane 
z miejscami, które warto u nas zobaczyć – tłumaczy Marcin 
Lasek, zastępca wójta gminy Kozy. 
Wedle projektu na mapie oznaczone mają zostać wybrane 
wcześniej miejsca oraz spis ulic, a ta dołączana będzie do prze-
wodnika. – W nim chcielibyśmy przygotować historię na-
szej miejscowości, zdjęcia proponowanych do odwiedzenia 
miejsc i ich skrótowe opisy. Pełne informacje dostępne były-
by na tabliczkach, by zachęcić każdego do spaceru – wyjaśnia 
Marcin Lasek. Wszystkie z nich mają być także na stronie in-
ternetowej, a co warte podkreślenia – w każdym przypadku 
przygotowane mają zostać w trzech wspomnianych językach. 
Podsumowaniem projektu podkreślającego walory historycz-
ne i przyrodnicze naszej miejscowości miałoby być wspólne 
spotkanie grup polskiej i słowackiej (z partnerskiej miejscowo-
ści Mosovce). – Mamy nadzieję, że projekt zostanie oceniony 
pozytywnie i czekamy na dobre wieści – mówi zastępca wójta. 
Nie pozostaje nam więc nic innego, jak wyczekiwać pierw-
szego spaceru „Szlakiem koziańskich ciekawostek”.

(RED)

Relacja z XVII sesji Rady Gminy Kozy

Budżet obywatelski Szlakiem koziańskich 
ciekawostek

Trwa druga edycja budżetu obywatelskiego w naszej miej-
scowości. Do końca września weryfikowane będą zgłoszo-
ne projekty ze względu na wymagania formalne, ale też 
merytorykę. Głosowanie rozpocznie się 1 października br. 
– Tak jak w roku ubiegłym w budżecie gminy zabezpieczone zo-
stały środki finansowe na poziomie 50 tysięcy złotych. Przezna-
czone zostaną w pełni na realizację wybranego przez nas wszyst-
kich zadania – tłumaczy Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. 
Szczegółowo poddane pod głosowanie projekty przedstawimy 
w kolejnym wydaniu naszej gazety, już teraz jednak zachęcamy 
do odwiedzania strony internetowej – www.budzetobywatelski.
kozy.pl, gdzie znaleźć można wszystkie szczegóły. Poniżej pre-
zentujemy infografikę wraz z najważniejszymi terminami doty-
czącymi tegorocznego głosowania. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zwyciężył projekt pn. „Za-
bawa bez barier – integracyjny plac zabaw”, na który głosowało 
aż 550 osób. Łącznie swój głos na poszczególne projekty oddały 
1533 osoby. – Wierzymy, że idea wspólnych pomysłów będzie 
się rozwijać, a pomysłowość naszych mieszkańców pozwoli suk-
cesywnie wzbogacać nasze codzienne otoczenie – dodaje wójt 
Kaliński.             (MS)
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We wrześniu podpisano umowę na re-
alizację zadania „Budowa odwodnie-
nia w rejonie ul. Jaskółczej i Spokojnej 
w Kozach”, wartość robót to blisko 
600 tysięcy złotych. 
Zamierzenie inwestycji to rzecz jasna przy-
gotowanie odpowiedniego odprowadze-
nia dla wód deszczowych i roztopowych 
z istniejącej korony drogi, ale też poboczy 
i terenów zabudowy mieszkaniowej w rejo-
nie obu ulic. W ramach realizacji wykonana 
zostanie kanalizacja deszczowa, przebudo-
wa przydrożnych rowów wraz z moder-
nizacją istniejących przepustów wzdłuż 
ulic Jaskółczej i Spokojnej. Zwieńczeniem 
będzie odtworzenie nawierzchni dróg na 

remontowanych odcinkach. 
Prace obejmować będą ulicę Jaskółczą od 
skrzyżowania z ulicą Gajową do skrzyżo-

wania z ulicą Spokojną oraz ulicę Spokojną 
od skrzyżowania z ulicą Jaskółczą do pose-
sji z numerem 13.                      (RED)

Pod Grapą 
po przebudowie

Dobiegła końca kolejna ważna inwe-
stycja drogowa na terenie gminy Kozy 
– kompleksowa przebudowa ulicy Pod 
Grapą w Kozach na odcinku długości 
581 metrów.
Najbardziej widoczny efekt prac to zupeł-
nie nowa nawierzchnia asfaltowa, po której 
bez przeszkód i w pełni komfortowo mogą 
przemieszczać się samochody. Wykonano 
ponadto brukowane pobocza, wybudowa-
no kanalizację sanitarną i deszczową. Za-
danie objęło również istotną przebudowę 
przepustu na rzece Pisarzówce, przy okazji 
tych robót umocniono brzeg potoku ko-
szami kamienno-siatkowymi.
Inwestycja ta finiszowała zgodnie z harmo-
nogramem w terminie do końca sierpnia 
br. Realizowana była przy udziale środków 
z Funduszu Dróg Samorządowych, które to 
dofinansowanie na poziomie ok. 1,3 mln zł 
Gmina pozyskała w ubiegłym roku.   (MA)

Jednym z najważniejszych zadań wpływających na bezpieczeństwo pieszych i kie-
rowców w ramach remontu ulicy Kościelnej jest przygotowanie wyniesionych 
przejść dla pieszych. Do trwającej inwestycji odnosimy się poprzez zdjęcia z placu 
budowy.                     (RED)

Odwodnienie dla Jaskółczej i Spokojnej

Umowę na realizację odwodnienia parafowali jacek Kaliński – 
wójt Gminy Kozy i Grzegorz chrobak – prezes aQUa System 
Sp. z o.o. będącej wykonawcą inwestycji

foto: arch. UG

Wyniesione przejścia

foto: MS
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ZADANIE 2 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie Kolektora Czerwonka (od granicy 
gminy do torów PKP) w rejonie ulicy 
Dolnej” 
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na 
Zadaniu nr 2. Obecnie realizowane są 
sięgacze kanalizacyjne w ulicy Czystej 
i Orzechowej.  Wykonawca wybudował 
do tej pory 3475 m kanalizacji sanitarnej, 
co stanowi ok. 31% zaawansowania robót 
liniowych. 

ZADANIE 3 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Krzemionki”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Za-
daniu nr 3. Prace budowlane realizowane 
są na kanale „K” – ul. Krańcowa, kanale „C” 
wzdłuż ul. Bielskiej. Wykonawca wybudo-
wał do tej pory 8490 m kanalizacji sanitar-
nej, co stanowi ok. 97% zaawansowania 
robót liniowych. Wykonano odtworzenie 
nawierzchni asfaltowych na całej szeroko-
ści na tych odcinkach dróg, gdzie zakoń-
czone zostały prace kanalizacyjne m. in. 
na ulicy: Chmielowej, Agrestowej, Krze-
mowej i częściowo na ulicy Sadowej i Mo-
stowej.  W najbliższym czasie wykonawca 
zamierza kontynuować odtworzenia na-
wierzchni na pozostałych odcinkach dróg.

ZADANIE 4 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Małe Kozy, Wróblowice”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Za-
daniu nr 4. Prace budowlane realizowane 
są na kanale „K” – ul. Karpackiej i kanale 
„Z” w rejonie ul. Złotej. Wykonawca wybu-
dował do tej pory 1868 m kanalizacji sani-
tarnej, co stanowi ok. 24% zaawansowania 
robót liniowych. 

ZADANIE 5 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Stary Dwór”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Za-
daniu nr 5. Prace budowlane realizowane 
są na kanale „Zw” w rejonie ul. Wapiennej. 
Wykonano prace związane z umocnieniem 
skarp i dna potoków w miejscach przekro-
czenia kanałem sanitarnym. Wykonawca 
wybudował do tej pory 2100 m kanalizacji 
sanitarnej, co stanowi ok. 43% zaawanso-
wania robót liniowych. 

W celu uzyskania większej ilości informacji 
na temat Projektu oraz szczegółów doty-
czących realizacji poszczególnych zadań 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych, 
do biura Jednostki Realizującej Projekt 
(JRP) mającego siedzibę w budynku Urzę-

du Gminy Kozy na II piętrze, pokój 23 lub 
do odwiedzenia strony internetowej www.
kozy.pl/jrp

KALENDARIUM REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP X

Przypominamy właścicielom nieru-
chomości położonych w Kozach, że 30 
września br. mija termin wniesienia 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi – za III kwartał 2020 r. Wszel-
kich informacji o wysokości opłaty oraz 
o ewentualnych zaległościach w opłatach 
za śmieci udzielają pracownicy Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy Kozy – pokój nr 
2 lub telefonicznie, pod nr telefonu: 33 
829 86 67, w godzinach pracy Urzędu. 
Wpłat można dokonać w kasie Urzędu 
Gminy Kozy lub przelewem na indywidu-
alne konto bankowe.   (UG)

Termin płatności opłaty za śmieci

nawierzchnia asfal-
towa odtworzona 
została już m.in. na 
ulicy chmielowej.

foto: arch. UG
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Początkiem przyszłego roku w obowiązują-
cej dotychczas segregacji pojawi się zmiana. 
Będziemy mogli oddawać to, co do tej pory 
nie mogło być wrzucane do pojemników 
lub worków z odpadami. Są to m. in. krysz-
tały, fajans, drobne zabawki, zużyte mopy, 
ceramika, odzież i tekstylia. Dodatkowa 
frakcja to tzw. ”pozostałości po segrega-
cji”, czyli zmieszane odpady komunalne, 
które będziemy oddawać w pojemnikach 
lub w przeźroczystych workach. Szczegó-
łowo o nadchodzących zmianach będzie-
my informować w kolejnych wydaniach 
„Koziańskich Wiadomości” oraz na stronie 
internetowej www.kozy.pl, w mediach spo-
łecznościowych i za pośrednictwem aplika-
cji Blisko.
Frakcje odpadów komunalnych odbie-
rane z terenu nieruchomości od nowe-
go roku:
•	SZKŁO, czyli opakowania szklane ze 

szkła bezbarwnego i kolorowego, po-
wstające w gospodarstwach domowych,

•	PAPIER, czyli odpady z papieru, maku-
latura i karton,

•	METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE, czyli surowce wtórne  
z metalu, plastiku, folii i innych tworzyw 
sztucznych, opakowania wielomateria-
łowe (np. kartoniki po napojach czy kar-
tony po mleku), które zostaną dosorto-
wane na poszczególne rodzaje tworzyw 
(PET z podziałem na kolory, PE, PP, 
HDPE, LDPE, PS, tetrapack, metale że-
lazne, aluminium itd.),

•	BIOODPADY, czyli odpady spożyw-
cze i kuchenne ulegające biodegradacji, 
w szczególności resztki jedzenia oraz 
drobne rośliny doniczkowe, za wyjąt-
kiem odpadów biodegradowalnych po-
chodzących z terenów zielonych 

•	POPIÓŁ

•	POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGO-
WANIU, czyli te, które nie mogą trafić 
do pozostałych pojemników/worków, 
w szczególności: zużyte środki higienicz-
ne (pampersy, chusteczki, podpaski itp.), 
stłuszczony papier, żwirek z domowej 
hodowli zwierząt (np. kota, chomika) 
wraz z ich odchodami, popiół z papie-
rosów wraz z niedopałkami, zużyte jed-
norazowe worki do odkurzaczy, a także: 
ceramika, fajans, szkło kryształowe, oku-
larowe, drobne akcesoria i przybory do-
mowe z drewna, skóry, gumy (np. drobne 
drewniane zabawki, klocki, kredki, farbki 
szkolne, gumki, piłki, buty, paski skórza-
ne oraz drobne tekstylia), za wyjątkiem 
odpadów zawierających substancje 
niebezpieczne (np. lakiery, rozpusz-
czalniki, gaz), elektrośmieci, baterii 
oraz innych odpadów, które należy 
oddawać do PSZOK.    (UG)

Zmiany w segregacji odpadów komunalnych

Od 2 września br. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w Kozach czynny jest 5 dni w tygo-
dniu. Przyjęcia odpadów do PSZOK dokonują pracownicy Urzę-
du Gminy Kozy. 
– Decyzja o zwiększeniu ilości dni, w których punkt jest otwarty 
to chęć usprawnienia jego funkcjonowania. Jak pokazują dane 
liczbowe nasz PSZOK cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców – mówi Katarzyna Reczko, kierownik Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
W tym roku na przestrzeni pierwszych 7 miesięcy (do końca lipca 
br.), PSZOK odwiedziło aż 6680 osób, a najczęściej mieszkańcy 
korzystają z punktu w soboty. – Mamy nadzieję, że po uruchomie-
niu dodatkowych dni funkcjonowania mieszkańcy znajdą dogod-
ne dla siebie dni i godziny, w których bez zbędnego oczekiwania 
będą mogli przywieźć i pozostawić posegregowane odpady ko-
munalne – dodaje Katarzyna Reczko. 

PSZOK – godziny otwarcia

Poniedziałek* 7.00 - 13.00

Wtorki 13.00 - 17.00

Środy 13.00 - 17.00

Czwartki 9.00 - 13.00

Piątki 13.00 - 17.00

Soboty** 7.00 - 13.00

1. *Otwarte tylko w poniedziałek poprzedzający ostatnią sobotę miesiąca 
2. **Nieczynne w ostatnią sobotę miesiąca 
3. Nieczynny w dni świąteczne 

PSZOK przez 5 dni 
w tygodniu Kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi
Informujemy właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Kozy, że począwszy od października br. Urząd Gminy 
Kozy będzie przeprowadzał kontrole złożonych deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi pod względem zgodności ilości osób zamieszkałych na 
danej nieruchomości w stosunku do liczby osób zgłoszonych w de-
klaracji, na podstawie których oblicza się opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Jak wynika z danych, w posiadaniu 
których jest Urząd Gminy Kozy, ubywa mieszkańców, którzy płacą 
za śmieci. Na koniec sierpnia 2020 r. różnica pomiędzy osobami 
zameldowanymi w Kozach a wpisanymi w deklaracjach złożonych 
przez mieszkańców to aż ponad 1140 osób!
Również, jeżeli są Państwo przedsiębiorcami,  prosimy o zweryfiko-
wanie, czy ilość pojemników zgłoszonych w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest faktyczną 
liczbą oddawanych odpadów komunalnych.
Przypominamy zatem, jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości po-
łożonej w Kozach, a w ostatnim czasie: 

• przeprowadziłeś się do Kóz, zmieniłeś adres zamieszkania, 
• urodziło Ci się dziecko lub zmieniła się liczba osób mieszkają-

cych w Twoim domu czy w lokalu,
• założyłeś działalność gospodarczą lub zmieniła się liczba po-

jemników, które oddajesz przedsiębiorcy odbierającemu od-
pady komunalne,

pamiętaj o konieczności złożenia nowej lub dokonania 
zmian w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.
Równocześnie przypominamy mieszkańcom o obowiązku se-
gregacji odpadów komunalnych. Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy Kozy pokój nr 2 lub pod nr tele-
fonu: 33 829 86 78.

(UG)

Kontrola deklaracji śmieciowych
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W Szkole Podstawowej nr 2 trwa realizacja 
projektu ,,Zielona Pracownia”, zakończe-
nie zaplanowane zostało na drugą połowę 
października. 
W czasie wakacji wykonane zostały prace 
remontowe i sala przybrała kolory ziemi. 
Pojawiły się pojedyncze ławki i krzesła 
dla uczniów w kolorach trzech żywiołów: 
wody, ognia i powietrza. Pracownia dopo-
sażona jest już w część pomocy dydaktycz-
nych niezbędnych do nauczania geografii 
i ekologii metodą empiryczną, czyli przez 
doświadczenie. Są to stanowiska laborato-
ryjne dla uczniów związane z pogodą, Zie-
mią i kosmosem oraz zmianami zachodzą-
cymi na naszej planecie. 

W pracowni dostrzec można również glo-
busy, mapy czy plansze. Trwa montaż sto-
łów demonstracyjnych i tapet imitujących 
wszechświat, wskazujących kierunki świata 
– czyli tzw. ,,Róża wiatrów”, i nazywają-
cych stolice Europy. Wedle projektowych 
założeń pojawi się jeszcze m.in. mata pod-
łogowa do nauki segregacji śmieci. – Stan 
zagrożenia epidemicznego sprawił, że re-
alizacja zamówień w niektórych przypad-
kach przedłużyła się. Nie mamy niestety 
na to wpływu, ale zakładamy, że zgodnie 
z projektem do 31 października realizacja 
pracowni zostanie zakończona. Cieszymy 
się, że nasi uczniowie będą mogli zdoby-
wać wiedzę z zakresu geografii i ekologii, 

przeprowadzając interesujące ćwiczenia – 
mówi Joanna Matlak, dyrektor SP 2.
Do tematu „Zielonej Pracowni” powróci-
my w kolejnych wydaniach Koziańskich 
Wiadomości, przedstawiając za pomocą 
fotografii wyjątkową salę do nauki. 

(SP2/RED)

We wrześniu – po kilkunastotygodniowej przerwie – do zajęć 
powrócili uczniowie w naszch szkołach. Pandemiczna rzeczy-
wistość sprawiła jednak, że dotychczasowe przyzwyczajenia 
musiały zostać zastąpione wytycznymi sanitarnymi. 
Zgodnie z nimi uczniowie przychodząc do szkoły muszą zde-
zynfekować dłonie oraz założyć maseczkę – poruszanie się 
w niej obowiązkowe jest również podczas przerw między lek-
cjami. Nie ma natomiast konieczności, by zasłaniać usta i nos 
w trakcie zajęć. – Staramy się i pracujemy. To trudna 
rzeczywistość, szczególnie w młodszych klasach, ale 
każdy z nas ma świadomość, że to nie wymysły szkoły, 
ale odgórne zalecenia, do których musimy się stoso-
wać. Co warte podkreślenia, nasze dzieci podchodzą 
do tych wytycznych ze zrozumieniem – mówi Joanna 
Matlak, dyrektor w Szkole Podstawowej nr 2.
W innych placówkach w kraju zdarzyły się już jednak 
przypadki, gdzie konieczne było zaniechanie tradycyj-
nych zajęć (w momencie tworzenia gazety w Kozach 
nie było takiego przypadku). Zgodnie z wytycznymi 
opracowane zostały trzy modele nauczania – zaję-
cia w formie tradycyjnej, hybrydowej oraz on-line. 
– Przygotowywaliśmy się wspólnie z innymi koziań-
skimi szkołami i organem prowadzącym, czyli gminą 
Kozy. Pojawił się dodatkowy sprzęt zakupiony przez 
gminę, mieliśmy sygnały od rodziców, że również 
oni uzupełniali w miarę swoich możliwości zaplecze 
techniczne w przypadku konieczności nauki zdalnej. 
W klasach zamontowane zostały już kamery. Zarów-
no w przypadku nauczania hybrydowego, kiedy część 
dzieci przebywa na kwarantannie, ale też wtedy, gdy 
nauka musiałaby odbywać się w pełni zdalnie, nauczy-
ciele prowadzić będę lekcję w klasie. To duża zmiana, 
wcześniej nie wszystkie komputery były wyposażone 
w kamery – tłumaczy dyrektor SP2. 
Pozostaje nam mieć nadzieję, że koronawirus naszych 
szkół odwiedzał nie będzie, a dzieci i młodzież w spo-
koju będą mogły uczestniczyć w lekcjach. I choć z ma-
seczkami, to jednak w klasie i wśród swoich rówieśni-
ków. – Przygotowaliśmy się na każdą ewentualność, 

odrobiliśmy lekcję również jako nauczyciele. Mam jednak na-
dzieję, że dzięki dyscyplinie wszystkich osób, będziemy mogli 
uczyć się normalnie – podsumowuje Joanna Matlak. 
W koziańskich szkołach publicznych, w roku szkolnym 
2020/2021 naukę rozpoczęło łącznie 1698 uczniów (staty-
styka obejmuje Przedszkole Publiczne, dwie Szkoły Podsta-
wowe – SP1 i SP2 oraz Liceum Ogólnokształcące).

(Mateusz Stwora)

Powstaje „Zielona Pracownia”

Szkolna rzeczywistość
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Kilkunastu muzyków grających na in-
strumentach dętych tworzy dziś Nie-
zależny Zespół Miłośników Muzyki 
„Brasownik”. Głównie to mężczyźni, 
ale są i w składzie również kobiety. 
W znacznej mierze to wychowankowie 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Ko-
zach, którzy wraz z upływem lat samego 
zamiłowania postanowili nie porzucać. 
– Pasjonaci to właściwe określenie, bo 
pokazuje, że celem najważniejszym jest 
czerpanie przyjemności z samej gry 
oraz rozwijanie swoich umiejętności – 
mówi Rafał Krywult, współzałożyciel 
„Brasownika”.
Począwszy od 2012 roku muzycy spo-
tykają się regularnie – obecnie ma to 
miejsce w czwartki w godzinach wie-
czornych, najczęściej w Domu Kultu-
ry. – Choć każdy z instrumentalistów 
ma swoje obowiązki i sprawy prywatne 
to znajdujemy czas, aby raz w tygodniu 
wspólnie zagrać – dodaje Krywult.
Zespół może już pochwalić się sukcesami 
na koncie. W latach 2016-2017 „Brasow-
nik” był laureatem powiatowego przeglą-
du „Złota Trąbka”. Zdobył ponadto złote 
pasmo na międzynarodowym festiwalu 
orkiestr dętych „Złota Trąbka”.
Poza koncertami koziańska orkiestra 
występuje na imprezach okolicznościo-
wych, co poszerza w istotny sposób jej 
repertuar. To już nie tylko polki, walce, 
utwory wpisujące się w kanony muzyki 
rozrywkowej, będące naturalnym na-
stępstwem inspirowania się czesko-sło-
wackimi dechovkami, ale także marsze, 
pieśni, kolędy, itp. Część planów „Bra-
sownika” krzyżuje okres pandemii. Na 
miarę takich możliwości muzycy z Kóz 
pozostają jednak aktywni. W połowie 
sierpnia koncertowali na Hrobaczej 
Łące, umilając czas wszystkim osobom 
odpoczywającym na szczycie. – Nie 
była to dla nas nowość. Już kiedyś w cza-
sach dechovki mieliśmy przyjemność 
muzykowania w górskiej scenerii. My-
ślimy o tym, aby tego rodzaju występy 
przybrały jakąś systematyczną formułę 
– zauważa jeden z członków Niezależ-
nego Zespołu Miłośników Muzyki.
Co najważniejsze, artystom-pasjona-

tom tak zapału, jak i nowych pomysłów 
nie brakuje. – Odnaleźliśmy się w takim 
kształcie. Przez te kilka lat klimat pozo-
stał i jak się okazuje sprzyja on dobremu 
muzykowaniu. Chcemy naszych słu-
chaczy zaskakiwać nowościami w nie-
dalekiej przyszłości – kontynuuje Rafał 
Krywult.

Zespół zamierza jesienią ponownie 
wystąpić w plenerze i zaprezentować 
w niecodziennych okolicznościach 
brzmienie instrumentów dętych. Z ko-
lei w okresie świątecznym tradycyjnie 
już „Brasownik” zagrać ma dla koziań-
skiej społeczności nastrojowy koncert.

(Marcin Nikiel)

Dechovki dały inspirację
Popularne w Czechach i na Słowacji orkiestry dęte, a więc tzw. dechovki, z powodzeniem 
funkcjonować mogą również w naszym kraju. Przykładu daleko szukać nie trzeba. W Ko-
zach od 2012 roku tę formę artystycznego wyrazu kultywuje nieprzerwanie Niezależny 
Zespół Miłośników Muzyki „Brasownik”.

foto: Arch. NZMM „Brasownik”
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Tysiące na placach zabaw
Zakończone zostały wszystkie prace związane z doposażaniem placów zabaw na terenie naszej miejscowości w ramach do-
finansowania uzyskanego przez gminę Kozy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przypo-
mnijmy, że wniosek złożony przez Urząd Gminy w Kozach oceniony został pozytywnie, a na 6. placach zabaw (przy ulicach 
Przeczni, Tęczowej, Zagrodowej, Lipowej, Wrzosowej, Podgórskiej) pojawiły się nowe urządzenia wzbogacające „ofertę” za-
równo dla młodszych, jak i starszych. Kwota dofinansowania to ponad 130 tysięcy złotych, na poszczególne place „przenosi-
my się” za pomocą zdjęć.                       (MS)

Zdj. 1 Lipowa – Przy ulicy Lipowej po-
jawiło się m.in. 6 nowych ławek, zestaw 
zabawowy, przygotowano nawierzch-
nię asfaltową do gry w koszykówkę, 
dodatkowo ze środków budżetu oby-
watelskiego zamontowano huśtawkę 
i karuzelę dedykowaną dzieciom nie-
pełnosprawnym. 

Zdj. 2 Przecznia – Na Różanym pla-
cu zabaw (ulica Przecznia) pojawi-
ły się nowe ławki, stojak na rowery, 
mini siłownia zewnętrzna czy bo-

isko do koszykówki. 

Zdj. 3 Wrzosowa – Boisko i plac zabaw 
przy ulicy Wrzosowej zyskały nowe 
ogrodzenie, ale też m.in. zestaw zaba-
wowy czy nawierzchnię asfaltową do 
gry w koszykówkę. 

Zdj. 4 Tęczowa – Jeden z najbardziej 
widokowych placów zabaw – przy ulicy 
Tęczowej, wzbogacony został o stojak 
na rowery i nowy zestaw zabawowy. 

Zdj. 5 Podgórska – Każdy z doposażo-
nych placów zabaw zaopatrzony został 
w dedykowane kosze do segregacji 
śmieci z podziałem na poszczególne 
frakcje. Na zdjęciu kosze znajdujące się 
przy wejściu na plac zabaw przy ulicy 
Podgórskiej. 

Zdj. 6 Zagrodowa – Ławka, stojak na 
rowery i kosz do segregacji śmieci uzu-
pełniły jeden z najmniejszych placów 
zabaw w naszej miejscowości. 

1

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
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Tytułowe określenia idealnie pasują do czasu zagospo-
darowanego częściowo w sierpniu przez LKS Orzeł 
Kozy z myślą o swoich młodych podopiecznych.
Trenerzy grup młodzieżowych – Marcin Stefanowicz i Jakub 
Honkisz zorganizowali początkiem sierpnia dla młodych piłka-
rzy z roczników 2008, 2009, 2010 i 2011 tygodniowy cykl zajęć. 
Przyświecało im jako nadrzędne hasło „Nigdy się nie poddawaj – 
Walcz o swoje marzenia”.
Korzystając głównie z obiektów w Kozach szkoleniowcy prze-
prowadzili treningi, zajęcia te przedzielone zostały wspólnym 
posiłkiem. Dla uczestników przygotowano ponadto konkursy 
z nagrodami, zabawy oraz wyprawę w góry. Na zakończenie każdy 
z podopiecznych koziańskiego Orła otrzymał za udział pamiątko-
wy medal oraz dyplom.                 (R)

Zdrowo, sportowo, integracyjnie

Zawodnicy z rocznika 2010 i młodszych uczestni-
czyli w sobotę 29 sierpnia w turnieju zorganizowa-
nym z okazji 65-lecia działalności LKS Orzeł Kozy.
Futbolowe zmagania orlików, zgodnie zresztą z ocze-
kiwaniami, dostarczyły sporej dawki emocji. Najlepiej 
w aspekcie sportowym poradzili sobie młodzi zawodni-
cy Tiki Taka Żywiec, którzy na podium wyprzedzili eki-
py z Nowej Wsi i Bielska-Białej. Lokata tuż za „pudłem” 
przypadła w udziale gospodarzom turnieju, za nimi zna-
lazły się jeszcze ekipy z Łękawicy oraz Bestwiny. Co istot-
ne, na zakończenie sportowego dnia wszystkie drużyny 
otrzymały puchary, medale oraz dyplomy, wręczono 
także pamiątkowe jubileuszowe proporce przygotowa-
ne przez LKS Orzeł. Nie zabrakło ponadto wyróżnień 
indywidualnych w całym turnieju i poszczególnych dru-
żynach. Upominki zapewniła zarazem wspierająca klub 
firma EkaMedica. Momentem bardzo przyjemnym dla 
społeczności koziańskiego klubu było wręczenie na oko-
liczność obchodów czeku o wartości 2 tys. zł przez wójta 
gminy Jacka Kalińskiego.

Końcowa kolejność turnieju:
1. Tiki Taka Żywiec
2. Football Project Nowa Wieś
3. Football4Pro Bielsko-Biała
4. LKS Orzeł Kozy
5. LKS Orzeł Łękawica
6. LKS Bestwina                  (RED)

Piątek 14 sierpnia był wyjątkowym dniem dla całej społeczności 
UKS Kozy. Tego dnia odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 
20-lecia klubu.
Wydarzenie zaplanowane zostało w bardzo atrakcyjnej formule, wszak 
od wczesnych godzin porannych poszczególne drużyny koziańskiego 
klubu rozgrywały jubileuszowe mecze ze swoimi rówieśnikami. Szcze-
gólnie efektownie zaprezentowali się piłkarze z roczników od 2008 do 
2010. Najstarszy z zespołów pokonał 9:7 ekipę bielskiego Podbeskidzia, 
rok młodszy okazał się lepszy w stosunku podopiecznych UKS rocznika 
2010. Remisami 4:4 zakończyły się potyczki roczników 2011 i 2015, mie-
rzących się odpowiednio z ekipami Orła Kozy i Zapory Porąbka. Pozosta-
łe grupy otrzymały cenne lekcje futbolu. Bardzo wymagających przeciw-
ników w postaci zespołów GKS Młoda GieKSa Katowice mieli kozianie 
z roczników 2013-2014. Okazję do gry miały także dziewczyny oraz old-
boje. Po zakończeniu wszystkich przewidzianych 10 meczów odbyła się 
część oficjalna obchodów. Dziękowano obecnym władzom gminnym 
z wójtem Jackiem Kalińskim i przewodniczącym Rady Gminy Miłoszem 
Zelkiem na czele oraz powiatowym ze starostą Andrzejem Płonką i wi-
cestarostą Grzegorzem Szetyńskim. Nie zabrakło również wyróżnień dla 
partnerów klubu oraz zasłużonych działaczy w jego 20-letniej już historii. 
Sam klub sierpniową uroczystość podsumował jako motywującą do dal-
szej wytężonej pracy. – Udało się nam, wraz z wszystkimi uczestnikami 
jubileuszu, zorganizować fantastyczną imprezę, na której atmosfera i kli-
mat sprawiły, że do dalszego działania w naszym ukochanym klubie, nie 
będzie trzeba nikogo zachęcać i namawiać. W wypowiedziach zasłużo-
nych osób w naszej miejscowości, słychać było wyrazy uznania dla naszej 
pracy co dodało nam wielkiej motywacji w wyznaczaniu sobie kolejnych 
wyzwań – czytamy na profilu w mediach społecznościowych.    (R)

Jubileuszowe granie UKS Kozy ma 20 lat

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

foto: Arch. UKS Kozyfoto: Arch. LKS Orzeł Kozy
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Kozianin Mateusz Stwora, pełniący rolę spikera podczas domowych meczów piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Bia-
ła, po raz kolejny został za swą pracę wyróżniony.

Spiker z wyróżnieniem

Polski Związek Piłki Nożnej opu-
blikował w sierpniu raport dotyczą-
cy organizacji i stanu bezpieczeń-
stwa meczów piłki nożnej szczebla 
centralnego w minionym sezonie 
2019/2020. Oceniono w nim m.in. 
pracę spikerów. Na najwyższą notę 
w stawce I ligi, w której występo-
wało w poprzednich rozgrywkach 
bielskie Podbeskidzia – dokładnie 
5,27 w 6-punktowej skali – zasłu-
żył Mateusz Stwora. Na kolejnych 
miejscach, także przekraczając 
średnią 5,00, znalazły się osoby 
pełniące podobne role podczas 

domowych meczów ekip z Suwałk, 
Głogowa, Niecieczy i Legnicy.
Warto odnotować, że również 
najlepszy w rankingu kozianin był 
przed dwoma laty, a poprzedni se-
zon zakończył na 3. pozycji w kraju. 
Spikerem Podbeskidzia, które uzy-
skało nie tak dawno upragniony 
awans na szczebel ekstraklasowy, 
Mateusz Stwora jest nieprzerwanie 
od sezonu 2011/2012, w ubiegłym 
roku poprowadził również 8 me-
czów Mistrzostw Świata do lat 19, 
które odbywały się w Polsce. 

(RED)

Liczna grupa podopiecznych pływackiego klubu 
Victoria Kozy uczestniczyła w drugiej połowie wa-
kacji w zgrupowaniu w Weremieniu.
Malowniczy kompleks położony u bram Bieszczadów 
doskonale posłużył młodym zawodnikom, którzy na 
nudę obozową narzekać nie mogli. Uczestniczyli w wy-
magających górskich wyprawach, poprawiających kon-
dycję i wytrzymałość. Umiejętności sprawnościowo-lo-
gistyczne doskonalili podczas gier terenowych. Z kolei 
w trakcie zajęć survivalowych poznawali tajniki budowy 
szałasu, filtrowania wody czy rozpalania ogniska krzesi-
wem. Odwiedzili także park linowy, tereny paintballowe 
i odbyli atrakcyjny spływ pontonowy na 6-kilometrowej 
trasie Zwierzyń – Średnia Wieś. Okazją na złapanie od-
dechu były wycieczki koleją Bieszczadzką czy w pobliże 
Zapory nad Soliną.     (RA)

Pływacy na obozie

foto: Arch. UKS Victoria Kozy

Nie tylko w pucharze, o czym infor-
mowaliśmy w poprzednim numerze, 
ale również w rozpoczętych w sierp-
niu rozgrywkach ligowych świetnie 
poczynają sobie piłkarze LKS Orzeł.
Na inaugurację sezonu 2020/2021 w biel-
skiej A-klasie zespół z Kóz podjął LKS Żar 
Międzybrodzie Bialskie. Swej wyższości 
gospodarze dowiedli po przerwie, a trafie-
nia Jakuba Kunickiego, Jakuba Kwaśnego 
i Konrada Janosza pozwoliły na idealny 
start beniaminkowi.
Jeszcze trudniejszą przeprawą był wyjazd 
do Kobiernic. Podopieczni trenera Marci-
na Stefanowicza stanęli jednak na wysoko-
ści zadania. Po 50. minutach gry, za sprawą 
goli Przemysława Zontka, wyszli na pro-
wadzenie 2:0. Rywale zdołali losy meczu 

o tyle odwrócić, że doprowadzili do wy-
równania. I właśnie wynikiem 2:2 finalnie 
derbowe spotkanie się zakończyło.
– Dopiero poznajemy swoich rywali, ale 
z każdym zamierzamy walczyć – mówił 
przed kolejną potyczką z futbolistami KS 
Międzyrzecze trener Orła, a słowa te znala-
zły odzwierciedlenie na murawie. Kozianie 
od 34. minuty po strzale Jakuba Kunic-
kiego mieli w zanadrzu skromną zaliczkę 
i choć międzyrzeczanie krótko po przerwie 
pokonali bramkarza Marcina Kozielskiego, 
to decydującym akcentem okazał się gol 
samobójczy gości w 63. minucie. Gospo-
darze umiejętnie przewagę obronili, dzięki 
czemu z dorobkiem 7 punktów zameldo-
wali się w fotelu wicelidera a-klasowych 
rozgrywek!

LKS Orzeł Kozy – LKS Żar Międzybrodzie 
Bialskie 3:0 (0:0)
Gole: Kunicki, J.Kwaśny, Janosz

KS Soła Kobiernice – LKS Orzeł Kozy 2:2 
(0:1)
Gole: Zontek – 2

LKS Orzeł Kozy – KS Międzyrzecze 2:1 (1:0)
Gole: Kunicki, gol samobójczy

Skład Orła: Marcin Kozielski – Łukasz Duźniak, 
Michał Glos, Jakub Kunicki, Konrad Janosz, Daniel 
Mańkowski, Przemysław Pielesz, Dawid Żurek, 
Patryk Pieczora, Radosław Stefko, Łukasz Pielesz, 
Przemysław Zontek, Adrian Handzlik, Jakub 
Mrozek, Jakub Kwaśny, Łukasz Kwaśny, Artur Paw, 
Jarosław Pagieła 

(M)

Rewelacyjny Orzeł
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Nie jesteśmy sami. Okazuje się, że miej-
scowości o nazwie Kozy jest więcej. Jedna 
z ciekawszych leży na Kaszubach. Wieś 
Kozy (po kaszubsku: Kòzë) leży w Gminie 
Czarna Dąbrówka (powiat bytowski, wo-
jewództwo pomorskie). Nie łatwo jest do 
Kóz trafić. Wieś chowie się przed podróż-
nymi pośród rozległych pól, lasów i jezior 
kaszubskiej ziemi, ok. 90 kilometrów na 
zachód od Gdańska. Aby tam trafić, trzeba 
skręcić na północ z trasy Bytów-Lębork, 
w miejscowości Kozin, przynależnej do 
sołectwa Kozy. Na granicy wsi przywita 

nas typowy zielony znak drogowy E17a 
z nazwą miejscowości, tym razem dwuję-
zyczną: Kozy Kòzë, ze względu na rangę 
języka kaszubskiego pieczołowicie pielę-
gnowanego w tym regionie. Zabudowa wsi 
jest zwarta, ograniczona do gospodarstw 
wzdłuż drogi na odcinku ok. 1 km. 
Kozy rozpoczynają się zabytkowym dzie-

więtnastowiecznym założeniem pałaco-
wo-parkowym, gdzie dostrzec można 
ślady funkcjonowania PGR-u w okresie 
Polski Ludowej. Kaszubskie Kozy po-
wstały w podobnym okresie, co nasza 
wieś. Pierwsza wzmianka historyczna 
o wsi Kozy na Pomorzu pochodzi z roku 
1301. Kozy należały wtedy do Mateusza, 
kasztelana ze Sławna. Od XV wieku do 
II wojny światowej wieś należała do pru-
skich rodów szlacheckich, z których ostat-
nim była rodzina von Klatt. Wymieniony 
wcześniej dziewiętnastowieczny pałac, 

wzniesiony został przez Ernsta Kratza. 
Dziś nieco zaniedbany obiekt jest godny 
uwagi, ze względu na zachowane w pełni 
oryginalne elementy architektoniczne, 
z dachem mansardowym i wieżą na czele. 
Od początku swego istnienia, aż do dziś, 
Kozy stanowią wieś rolniczą. W XIX wieku 
majątek dworski zajmował się również ho-

dowlą ryb, raków oraz handlem drewnem. 
Nie ma w Kozach szkoły, ośrodka zdrowia, 
typowej dla polskiej wsi remizy OSP, nie 
ma także kościoła – Kozy należą do parafii 
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Kozinie, mieszczącej się w dawnym ko-
ściele ewangelicko-augsburskim. 
Wiadomo już czego w Kozach nie ma. 
A co jest? W samym środku wsi znaj-
duje się przystanek autobusowy, jeden 
sklep ogólnospożywczy oraz świetlica 
dla dzieci. Mimo tej skromnej infrastruk-
tury wieś jest zadbana. Funkcję sołtysa 
sprawuje Jan Konkel, a za inicjatywami 
społecznymi stoi świetlica oraz niefor-
malna inicjatywa KOZY+. Przed laty na 
obrzeżach zespołu pałacowo-parkowego 
powstał plac zabaw i miejsce rekreacyjne 
„Nasz magiczny zakątek”, gdzie toczy 
się życie kulturalne wsi. Przyjeżdżają-

cych do Kóz wita sympatyczna rzeźba 
Koziołka Matołka oraz baner informu-
jący o sprzedaży… koziego mleka. Ka-
szubskich kozian jest niewielu. W 2016 
roku liczba mieszkańców wsi wynosiła 
343 osoby, ale i tak wieś Kozy w samej 
gminie Czarna Dąbrówka należy do 
liczniejszych, w przeciwieństwie do np. 
najmniej ludnej Nowe Karwno, którą 
w 2016 roku zamieszkiwały… dwie oso-
by. Podróżując po Polsce warto zawitać 
do naszej bliźniaczej wsi.

(Bartłomiej Jurzak)

Kaszubskie Kozy

foto: Bartłomiej Jurzak

Wieś Kozy - widok ogólny

pałac w Kozach

Kozy, po kaszubsku Kòzë
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Nasza miejscowość w Polsce nie jest odosob-
niona, jeśli przyjrzymy się nazwie. Okazuje się 
bowiem, że gdy wnikliwie spojrzymy na mapy, znaj-
dziemy… kolejne trzy mieściny, których mieszkańcy 
to podobnie jak my – kozianie. Kozy leżą odpowiednio 
w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i za-
chodniopomorskim. Każda z miejscowości zlokalizowana 
jest więc w północnej części kraju. Jedną z nich, usytuowaną 
na malowniczych Kaszubach, przybliżamy na stronie obok 
w naszym stałym cyklu historycznym. Co ciekawe, tam rów-
nież znajdziemy zespół pałacowo-parkowy. Szczegóły i zdję-
cia na stronie 14. Podsumowując – okazuje się, że kozian jest 
jeszcze więcej!

(RED)

Poprawna odpowiedź w naszej krzyżówce 
w sierpniu to: Żniwa. Nagrodę otrzymuje 

Krystyna Gregor.
(R)

Książka inna 
niż wszystkie

Wielu czytelników, zwłaszcza tych w miarę regularnie 
odwiedzających Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach, 
potwierdzić może, iż ciekawych pozycji książkowych 
w bogatych zbiorach placówki nie brakuje.
Za bezsprzecznie jedną z najbardziej oryginalnych uznać 
należy książkę, która nie tak dawno do tutejszej biblioteki 
dotarła. To „Mały książę” przetłumaczony na... język wila-
mowski, funkcjonujący pod nazwą „wymysiöeryś” od XIII 
wieku, kiedy to pod obecnym Bielskiem-Białą pojawili się 
koloniści z zachodu Europy, zakładając Wilamowice.
„Mały książę” w bardzo oryginalnej formie to dar przeka-
zany na rzecz GBP w Kozach przez troszczące się o kulty-
wowanie tradycji Stowarzyszenie Wilamowianie.

Podgrzybki, maślaki, borowiki, kurki czy koźlarze – to jedne 
z najpopularniejszych grzybów, które miłośnicy wędrówek 
z koszami po lasach zbierają w okresie jesiennym. Jeśli zaczy-
namy swoją przygodę z grzybami, warto zgłębiać swoją wiedzę 
u certyfikowanych grzyboznawców czy korzystać z grzybo-
wych atlasów. 
O czym warto pamiętać?

• zbieraj grzyby, co do których masz pewność, że są jadalne
• zbieraj tylko zdrowe grzyby, które nie są nadgryzione na-

sączone wodą zaczerwienione albo nadpleśniałe 
• zbieraj grzyby do wiklinowego koszyka lub łubianki, nigdy 

do reklamówki
• wykręcaj grzyby delikatnie, by 

nie uszkodzić grzybni – od-
cinanie trzonu zamiast wy-
kręcania niszczy grzybnię 
i  uniemożliwia właściwe 
rozpoznanie gatunku 

Okazją do obserwowania do-
świadczonych grzybiarzy i rozpo-
czynających przygodę z grzybobra-
niem było II Rodzinne Grzybobranie 
KOZAK 2020 – do tego wydarzenia 
powrócimy na łamach następnego 
wydania Koziańskich Wiadomości.
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Ceremoniał dożynek od pokoleń nie-
zmienny, w tym roku jednak jakby inny. 
Pomiędzy tradycyjne jego elementy: 
wieniec, chleb i ceremonię przekazania 
chleba, gospodarzowi pojawiła się ma-
seczka higieniczna i płyn do dezynfekcji 
dłoni. Warunki epidemii pozbawiły nas 
korowodu, festynowej biesiady i wspól-
nej zabawy. Czyżbyśmy byli świadkami 
narodzin nowej, „koronawirusowej” 
tradycji dożynkowej? – oby nie.
Zboża dojrzały i zostały zżęte, trady-
cji musiało więc stać się zadość. Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich po raz 

kolejny podjęły się wykonania wieńca 
dożynkowego. Chleb nieśli Starosto-
wie, państwo Ewa i Roman Ślosarczyk 
(na co dzień prowadzący nowoczesne 
gospodarstwo ogrodnicze). Ceremo-
nia poświęcenia i przekazania chleba 
odbyła się w Gajach. W koziańskich 
kościołach odprawiono msze świę-
te dziękczynne za tegoroczne plony, 
a Młodzieżowa Orkiestra Dęta spięła 
wszystko muzyczną klamrą. Wsparciem 
tradycji stał się internet i jego możliwo-
ści. Na kanale YouTube Domu Kultury 
nadal możemy zanurzyć się w atmos-

ferę dożynek oglądając zarejestrowany 
występ ZPiT Kozianie (pt.: „Janicek 
żytko siecze”) lub podpatrując, jak po-
wstawał wieniec dożynkowy. 
Tak, tak – było inaczej i bez atrakcji, do 
których przez lata się przyzwyczailiśmy, 
lecz zgodnie z obrządkiem dożynek 
i należnym szacunkiem dla ludzi pracy 
na roli: rolników, ogrodników i gospo-
darzy, którzy czerpiąc z wiedzy pokoleń 
dają przykład umiejętnego korzystania 
z koziańskiej ziemi, z troską nie tylko 
o dzień dzisiejszy, ale i o przyszłość. 
    (mm)

Niebawem październik i koniec długich, wymuszonych epide-
mią wakacji dla studentów. Chcąc jednak działać, Koziański Uni-
wersytet Trzeciego Wieku musi funkcjonować wedle nowych 
wytycznych, zmieniając niektóre z dotychczasowych form pracy. 
W planach jest uruchomienie hybrydowych wykładów i zajęć 
kreatywnych w cyklu dwutygodniowym. Realizowane będą 
w Pałacu Czeczów z zastosowaniem rygorów sanitarnych. 
Uczestnictwo w nich będzie możliwe także za pośrednictwem 
Internetu.  – Podamy oczywiście wcześniej tematy zajęć i każdy 
zainteresowany sam zdecyduje czy pojawi się na zajęciach osobi-
ście, czy wybierze formę on-line – tłumaczą organizatorzy.
Co warte podkreślenia, bezpośrednie uczestnictwo wymaga-
ło będzie wcześniejszego, telefonicznego zgłoszenia swojej 
obecności z uwagi na wymuszony zaleceniami sanitarnymi 
limit uczestników, a zdecyduje kolejność zgłoszeń. – Zajęcia 
te będą nieodpłatne. Jedyne opłaty związane będą z zajęciami 
z gimnastyki. W ich przypadku również obowiązywała nas bę-
dzie ograniczona liczba biorących udział w zajęciach i rygory 
sanitarne – dodają przedstawiciele UTW. 
Choć nie bezpośrednio pod egidą UTW, to jednak osoby 
starsze skorzystać mogą jesienią również z zajęć tanecznych. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach interneto-
wych organizatorów i bezpośrednio u prowadzących zajęcia.  

Pierwsze spotkanie zaplanowane zostało na 6 października 
br. (godz. 12.00), wówczas odbędzie się inauguracja nowe-
go semestru. - Zapraszamy do sali Domu Kultury w Kozach 
- mówią przedstawiciele UTW.         (RED)

Dożynki – „ukoronowanie” pracy rolnika

Startuje uniwersytet 

foto: arch.

foto: arch. DK

Starostowie dożynkowi - Ewa i Roman ślosar-
czyk wraz z wójtem jackiem Kalińskim i prze-
wodniczącym Rady Gminy Miłoszem Zelkiem.

tegoroczna, zupełnie inna odsłona dożynek 
to m.in. internetowy koncert przygotowany 
przez Zespół pieśni i tańca Kozianie.
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Jaki jest najbezpieczniejszy sport w czasie 
pandemii? Oczywiście puszczanie lataw-
ca – na świeżym powietrzu, w otwartej, 
przewiewnej przestrzeni. Zawsze jest też 
wymuszone zachowanie sporego dystan-
su społecznego.
Żarty na bok, bo sprawa poważna – 
„Święto wiatru halnego”. W niedzielę, 11. 
października br. spotykamy się na stadio-
nie LKS Orzeł i puszczamy latawce. Już 
teraz warto pomyśleć więc o zbudowaniu 
latawca na tę okazję. Tu przyda się wiedza 
„starszych latawcowych”, czyli dziadków 
i ojców – z pewnością za młodu budowali 
i puszczali latawce. 

Jeśli pojawi się jakiś problem technicz-
ny lub zabraknie inspiracji to zawsze jest 
jeszcze wujek – „wujek google” – i za jego 
pośrednictwem problem zostanie roz-
wiązany (proponujemy wpisywać hasło: 
kite plans). Dom Kultury też pomoże. 
Na stronie internetowej Domu Kultury 
w Kozach oraz jego kanale na YouTube 
znajdzie się film, w którym pokazana bę-
dzie budowa latawca płaskiego i podsta-
wowe informacje dotyczące wszelkich 
regulacji oraz sztuki pilotażu.
Regulamin „Święta wiatru halnego” dostęp-
ny na stronie www.domkultury.kozy.pl.
    (DK)

Miłośnicy fotografii mogą zakasać 
rękawy i tworzyć konkursowe kadry. 
Po raz kolejny można bowiem wziąć 
udział w konkursie „Kozy, kozianie 
– zapis subiektywny”, który na stałe 
wpisał się w jesienny kalendarz wyda-
rzeń w Kozach. 
Wydarzenie organizowane jest w tematyce 
związanej z Kozami – zabytki architektury, 
zabytki kultury sakralnej, ciekawe architek-
tonicznie współczesne budowle, pejzaże, 
widoki, zanikające zawody i prace wykony-
wane tradycyjnymi metodami, sportowcy, 
osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich 
uczestniczący, itd. Oceny prac podejmie 

się powołane przez organizatorów jury, ale 
też ponownie uczynią to internauci. 
Zdjęcia należy przesyłać do 19 paździer-
nika br. do godz. 23:59 drogą elektronicz-
ną na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl 
w formacie plików JPG w rozdzielczości 
nie mniejszej niż 300dpi (prace dostar-
czone w innych formatach nie zostaną 
uwzględnione w konkursie), szczegółowy 
regulamin dostępny jest na stronie interne-
towej – www.domkultury.kozy.pl. 
Organizatorami są Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy 
wraz z Domem Kultury w Kozach. Kon-
kurs organizowany jest w ramach zadania 

publicznego wspieranego przez Gminę 
Kozy.                        (RED)

Dom Kultury w Kozach zaprasza na zaję-
cia kulturalno-artystyczne w nowym roku 
szkolnym 2020-2021. Szczegóły prezentu-
jemy poniżej.

Planowane zajęcia:
• Nauka gry na instrumentach dętych, 

zajęcia nieodpłatne dla członków Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz (ze 
względu na ograniczoną ilość instru-
mentów do wypożyczenia, mile widzia-
ny własny)

• Grupa Wokalna – zajęcia wokalne dla 
dzieci i młodzieży

• Klub Miłośników Filmu i Fotografii
• Zajęcia taneczne dla dzieci 
• Kurs tańca dla dorosłych

• Taneczna gimnastyka dla pań

Próby zespołów:
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta
• Chór Domu Kultury w Kozach
• Mali Kozianie

Zajęcia prowadzone przy współpracy z in-
nymi podmiotami:
• Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” – pró-

by zespołu
• Nauka gry na gitarze
• ZUMBA
• Stowarzyszenie Kozianki
• Warsztaty baletowe i modern jazz dla 

dzieci i młodzieży
• Studio Choreografii i Teatru Tańca 

MOVEMENT
• Zajęcia Studia Tańca RootArt
• Matematyka MATHRIDERS oraz 

ROBOTYKA WEDO 2.0 oraz EV3

• Centrum Edukacyjne „Kolory Nauki”

Spotkania i próby grup, kół zainteresowań 
oraz stowarzyszeń: 
• Walimy w kocioł – grupa perkusyjna
• Kojzki Kolektyw Artystyczny
• Niezależny Zespół Miłośników Muzyki 

„Brasownik”
• Polski Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Kozach – Koło nr 9
• Emerytowani Nauczyciele
• Koło Gospodyń Wiejskich
• Koziański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Szczegółowe informacje w biurze Domu 
Kultury w Kozach, na stronie internetowej 
www.domkultury.kozy.pl oraz bezpośred-
nio u organizatorów.

Jesiennie, wietrznie, latawcowo…

Kozy, kozianie – zapis subiektywny 2020

Zajęcia w Domu Kultury

Ubiegłoroczna, zwycięska praca - 
„drzewa umierają w ciszy” autorstwa 
Mirosława Frączka.

jesienne spotkanie z latawcami 
rokrocznie cieszy się sporą 
popularnością wśród najmłod-
szych.

foto:arch.
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Wiele wydarzeń i inicjatyw w naszej 
miejscowości obejmowanych jest pa-
tronatem wójta gminy Kozy. W czerw-
cu przygotowane zostało zarządzenie 
mające na celu ułatwienie organizato-
rom staranie się o patronat nad wybra-
nym wydarzeniem. 
– Brakowało ujednolicenia i przejrzy-

stych wytycznych. Mamy wiele wyda-
rzeń, które kształtują i wzbogacają na-
sze życie społeczne czy promują gminę 
Kozy, przygotowaliśmy więc zarządze-
nie mające ułatwić organizatorom pra-
cę i zaoszczędzić ich czas – mówi Jacek 
Kaliński, wójt gminy Kozy.
Ubiegając się o patronat należy więc 

zapoznać się z regulaminem, a następ-
nie złożyć wniosek. Dostępny jest do 
pobrania na stronie internetowej www.
kozy.pl w zakładce Urząd -> Promocja. 
Wnioski składać można osobiście i za 
pośrednictwem poczty elektronicznej – 
promocja@kozy.pl. 

(RED)

W sierpniu odbyły się dwa turnusy edukacyj-
no-artystycznych półkolonii zorganizowane 
i przygotowane przez Kojzki Kolektyw Arty-
styczny wraz z Domem Kultury. Były różno-
rodne warsztaty, gry i zabawy. Wzięło w nich 
udział ponad czterdzieści dzieci. Zajęcia zosta-
ły poprowadzone przez profesjonalną kadrę 
pedagogiczną – animatorki kultury oraz in-
struktorki artystyczne z różnych części polski. 
Do wakacyjnych wydarzeń powrócić można 
poprzez relacje zdjęciowe przygotowane na 
fan page’u Kojzkiego Kolektywy Artystyczne-
go. Kojzki Kolektyw Artystyczny dziękuje za 
wsparcie Urzędowi Gminy Kozy oraz firmie 
SAIKO-MED.             (RED)

Wakacyjny kolektyw 

Kiedy patronat wójta?
foto: arch. 

Wracają standardowe godziny w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach od 1 września br. powraca do godzin funkcjonowania sprzed pandemii. Od poniedziałku do 
piątku czytelników obsługuje w godzinach 9.00-18.00, w soboty w godzinach 8.00-12.00. Zasady obsługi czytelników w związku ze sta-
nem epidemicznym pozostają niezmienne. Obowiązuje więc przebywanie w wypożyczalni w maseczkach oraz zakładania rękawiczek 
lub dezynfekcja rąk. Szczegółowe zasady znaleźć można na stronie internetowej biblioteki – www.gbpkozy.pl lub na plakatach przed 
wejściem do Pałacu Czeczów.                      (GBP)

Duszonki dla naszych mieszkańców 
to potrawa zdecydowanie wyjątkowa. 
Nie dziwi więc fakt, że znów wiele osób 
z ogromną chęcią podjęło się oceny przy-
gotowanych propozycji przez uczestni-
ków Festiwalu Duszonek. Tym razem 
najlepsze zdaniem głosujących zapropo-
nowała drużyna TerElla (panie na zdję-
ciu), „zbierając” tym samym najwięcej 
talerzykowych głosów. Przypomnijmy, że 
każdy z oceniających wpierw próbuje każ-
dej z potraw, następnie pozostawiając ta-
lerzyk przy kociołku według niego najlep-

szym. Drugie miejsce 
dla ubiegłorocznych 
triumfatorów – Kó-
ska Team, „brąz” dla 
zespołu Bagrówka. 
A jeśli nie byliście na 
festiwalu, pozostaje 
nam życzyć ciepłej 
jesiennej aury i… 
smakowitych duszo-
nek według własnej 
receptury!

(MS)

Wyjątkowe kociołki

foto: Agnieszka Handzlik
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Elegancka wokalistka, biały fortepian i sceneria 
koziańskiego parku – to bardzo skrótowy za-
rys ostatnich wydarzeń wokół naszego platana. 
Wyjątkowe dla nas miejsce stało się anturażem 
do teledysku przygotowanego przez młodą ar-
tystkę pochodzącą z Kóz – Weronikę Cieślik. 
To młoda skrzypaczka i wokalistka z Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława 
Moniuszki w Bielsku-Białej, laureatka licznych 
nagród i wyróżnień. Jej marzeniem jest wydanie 
płyty muzycznej z piosenkami autorstwa bielskiej 
kompozytorki Hanny Górny-Janas i własnymi 
kompozycjami. Więcej szczegółów związanych 
z wokalistką, ale i całym projektem związanym 
z powstaniem teledysku znaleźć można w sieci. 
Projekt swoim patronatem objęli wójt gminy 
Kozy Jacek Kaliński i prezydent Bielska-Białej Ja-
rosław Klimaszewski. 

(Eleonora Gallino/RED)

Biały fortepian i… teledysk pod Platanem!

W rygorze sanitarnym i z obostrzeniami 
odbyła się druga odsłona pikniku „Rodzina 
z Pasją”. W parku dworskim spotkali się ro-
dzice i najmłodsi bawiąc się m.in. podczas 
efektownych wyrzutów kolorów holi. 
Na scenie zlokalizowanej na tarasie Pałacu 
Czeczów swoje umiejętności prezentowa-
ły grupy artystyczne, przed sceną – zacho-
wując stosowne odległości – odwiedzić 
można było stanowiska przygotowane 
m.in. przez prężnie działających krótko-
falowców, koło PTT w Kozach czy UKS 
Kozy. Bielska szkoła tańca przygotowała 

swój dzień otwarty, fundując dla najmłod-
szych dmuchańce, darmową watę cukrową 
i popcorn, ale też zapewniając animatorów. 
Były więc zabawy, malowanie buziek, my-
dlane bańki czy ogromne klocki. 
Starsze osoby zainteresować mogła cie-
kawa wystawa przygotowana przez Jana 
Brzezickiego poruszająca trudny temat 
bezdomności. – Wiele osób przyglądało się 
z zaciekawieniem. Zdjęcia dawały do my-
ślenia, zachęcały do tego, by nie oceniać, 
a zastanowić się, jakie mogą być przyczy-
ny takiego stanu. Każdy z nasz piszę inną 

historię – mówi Justyna Kudelska, prezes 
Stowarzyszenia Kozianki.
Co najważniejsze, wydarzenie przebiegło 
w sposób spokojny, a nad bezpieczeń-
stwem czuwali medycy, policjanci i stra-
żacy. – Zebraliśmy pozytywne sygnały od 
uczestników, ale też postronnych osób. 
Cieszę się, że udało się zorganizować to 
wydarzenie. To powiew normalności dla 
każdego z nas w trudnych czasach – pod-
sumowuje Justyna Kudelska. 

(MS)

Piknik znów kolorowy

foto: Carmellove fotografie

foto: arch. Weroniki Cieślik



Tegoroczne wakacje były okazją, by prze-
nieść się w bajkowy świat Bolka i Lolka 
oraz Reksia. Wszystko podczas kina ple-
nerowego zorganizowanego przez Dom 
Kultury w Kozach. 
W ramach filmowych seansów organiza-
torzy zaproponowali dzieciom konkursy 
plastyczne – „Bolek i Lolek w Kozach” oraz 
„Bilet wstępu w świat Reksia”. W obu przy-
padkach jurorami byli użytkownicy głosujący 
za pośrednictwem fan page’a Domu Kultury 
w serwisie facebook.com. W pierwszym 
z nich nagrodę otrzymała siostra z bratem 
– Marysia i Michał Pezdek, w drugim także 
triumfowało rodzeństwo – Piotr i Antoni 
Kastura. 
Szczególnie druga odsłona zabawy, w któ-
rej uczestnicy tworzyli bilety wstępu na 
kinowe seanse, cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Spora liczba zgłoszo-
nych prac i jeszcze większe zaangażowanie 

głosujących. Organizatorzy przyznali więc 
dodatkowe wyróżnienia osobom, których 
propozycje „zebrały” ponad 100 facebo-
okowych reakcji (Karol Szymanek, Jasiu 
Jurzak i Franciszek Mierzwa z tatą). 
Wszystkie konkursowe prace obejrzeć 
można na fan page’u Domu Kultury w Ko-
zach, kilka z nich prezentujemy na naszych 
łamach.

(DK/RED)

Bajkowa rozrywka

We wrześniu rozstrzygnięty został wakacyjny 
konkurs przygotowany przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Kozach – „Czytam na waka-
cjach”. Uczestnicy na profilu facebookowym 
biblioteki publikowali zdjęcia „z książką” pod-
czas wakacyjnego wypoczynku, a oceny pod-
jęło się jury wraz z internautami. Nagrodzono 
najlepsze zdjęcia w lipcu i sierpniu (Sebastian 
Harężlak, Kinga Nycz), zaś nagroda internau-
tów trafiła do Magdaleny Szetyńskiej. Równo-
cześnie trwała zabawa „To cytat z…”, w którym 
miłośnicy literatury mogli sprawdzić się w zna-
jomości poszczególnych pozycji. Co kilka dni 
uczestnicy odpowiadali na zagadkę – z łącznie 
dziewięciu najwięcej poprawnych odpowiedzi 
wskazały panie Ewa Krzempek i Patrycja Stus 
(7 poprawnych odpowiedzi), otrzymując tym 
samym nagrody przygotowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną.         (RED)

Czytali na wakacjach

foto: arch. GBP


