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Hala „rośnie”

foto: arch. UG

Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej i liceum postępuje zgodnie z harmonogramem, a z każdym dniem zakres prowadzonych prac jest większy. Zarys konstrukcji dostrzec możemy z daleka, obecnie budowany jest łącznik nowego obiektu
ze szkołą. – Wykonano stropy nad pierwszym piętrem zaplecza
magazynowo-socjalnego, kontynuowane są roboty betoniarskie
związane z wykonaniem elementów żelbetowych konstrukcji
obiektu – obrazuje Wojciech Rusztyn, przedstawiciel Referatu
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego.
(RED)

Koszenie z licytacji

Tegoroczne wsparcie Gminy Kozy w ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy miało tradycyjnie charakter licytacyjny.
Wśród jednej z propozycji skierowanej do zainteresowanych
była możliwość zaproszenia do skoszenia swojej działki przez
wójta i jego zastępcę. Licytację wygrał Józef Fiedor, a w maju
doszło do realizacji zadania. Jacek Kaliński i Marcin Lasek pojawili się w ogrodzie pana Józefa, by wspólnie zająć się kilkunastuarową powierzchnią. – W przyszłym roku zapewne znów zaproponujemy mieszkańcom współpracę poprzez zachęcenie do
wsparcia akcji charytatywnych – podkreślają wspólnie.
(RED)

foto: arch.

Wspólna ławeczka

foto: MS

W kryzysowych sytuacjach jako społeczeństwo zawsze łączymy
się i wspieramy drugiego człowieka. Tak było m.in. w przypadku
jednego z naszych mieszkańców zajmujących się produkcją mebli
ogrodowych. Po pożarze pomoc zaoferowało wielu z nas. W symbolicznym geście podziękowania, mającym podkreślać solidarność i wspólnotę, powstała więc drewniana ławeczka ufundowana
przez właściciela zakładu. Zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic
Dolnej i Bławatków jest miejscem, gdzie każdy z nas może usiąść,
odpocząć, porozmawiać ze znajomymi. To nasze wspólne dobro,
(RED)
którym chętnie przecież dzielimy się z innymi.

Wyczekiwany remont

foto: MS

Sukcesywnie przebudowywany chodnik wzdłuż Drogi Krajowej
52 ponownie stał się placem budowy. Mowa o odcinku od potoku Czerwonka do skrzyżowania z ulicą Jesionową. Wysłużony
odcinek zyska więc nową kostkę brukową, drogowcy prowadzą
równocześnie prace związane z rewitalizacją oddzielającego
jezdnię od chodnika rowu, przepustów oraz wjazdów do poszczególnych posesji. – Będziemy podejmować następnie działania, by odcinek od ulicy Podgórskiej do przejścia dla pieszych
przy kościele w Gajach doświetlić – tłumaczy wójt Jacek Kaliński. Inwestycję realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
(RED)
i Autostrad.					

WYDARZENIA

Artur Andrus w bibliotece

Dziennikarz i prezenter radiowy, konferansjer, autor tekstów, poeta, satyryk, piosenkarz, pisarz, Mistrz Mowy Polskiej - to
tylko niektóre zajęcia artysty nazywanego
multimedialnym, który gościł w koziańskiej bibliotece w czwartek 2 czerwca.
Mowa rzecz jasna o Arturze Andrusie.
Ostatnio wydane książki „Antylopa z Podbeskidzia” oraz „A koń w galopie nie śpiewa…” stanowiły wstęp do rozmowy,
którą prowadził Bartłomiej Jurzak. Gość
opowiedział m.in. o balladach dziadowskich tworzonych przy okazji odwiedzin
w różnych miastach Polski, na podstawie
artykułów z lokalnej prasy. Ballady te tworzą zbiór „Antylopa z Podbeskidzia”, a tytułowe zwierzę miało być widziane przez
mieszkankę Bielska-Białej na ulicy Zjazdowej. W czasie spotkania Artur Andrus
wspominał swoje początki pracy w radiu,
a także okres, kiedy z dziennikarza stał się
kabareciarzem.
W rozmowie często pojawiały się postacie
Marii Czubaszek oraz Stefanii Grodzieńskiej, z którymi autor blisko współpraco-

wał. Uczestnicy spotkania mieli okazję
osobiście zadać pytanie oraz otrzymać
autograf i dedykację na egzemplarzach
książek. W imieniu wszystkich zebranych
podziękowania naszemu gościowi złożył Marcin Lasek, zastępca wójta gminy
Kozy, przekazując na jego ręce m.in. kóz-

kę Marcelinkę. – Dziękujemy za tak duże
zainteresowanie tym wydarzeniem i tak
liczne przybycie – tego dnia sala koncertowa w Pałacu Czeczów pomieściła ok. 100
osób. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach autorskich – podsumowują organi(GBP)
zatorzy.			

foto: Bartek Hałat

Na rolników można liczyć

Okazałego jubileuszu 25-lecia doczekał się samorząd rolniczy w powiecie
bielskim. W poniedziałek 30 maja na
tą okoliczność odbyło się w Kozach
spotkanie środowiska z władzami
gmin w regionie.

foto: arch. UG

Obchody rozpoczęły się w samo południe,
w kościele pw. św. Szymona i Judy Tadeusza odprawiono mszę świętą w intencji
rolników. Goście zgromadzili się następnie
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w Pałacu Czeczów, gdzie ich powitania
dokonał Stefan Haczek, przewodniczący
Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej
Powiatu Bielskiego. Podkreślił wagę dobrej
współpracy z samorządami, informując zarazem o wniosku złożonym do ministra
rolnictwa o przyznanie
odznaczeń honorowych
„Zasłużony dla Rolnictwa” dla gospodarzy
trzech gmin w regionie – Jarosława Klimaszewskiego, prezydenta
Bielska-Białej, Mariana
Treli, burmistrza Wilamowic i Janusza Pierzyny, wójta Jasienicy.
Obecny był również
wójt gminy Kozy Jacek
Kaliński, który zwrócił
szczególną uwagę na
wciąż obecną i wykonywaną z dużym zaangażowaniem działalność
rolniczą w Kozach.
Spotkanie było dobrą
okazją do przybliżenia minionej działalności Śląskiej Izby Rolniczej, zmierzającej
w kierunku szerokiej integracji środowisk
rolniczych wraz z przywracaniem należnej

rangi rolnictwu i obszarom wiejskim województwa. Także lokalnie aktywności w tym
zakresie nie brakuje. – Nie skupiamy się na
narzekaniu, tylko na docenieniu tego, co
udało się nam osiągnąć przez ćwierć wieku. Bielska Rada jest jedną z najbardziej
aktywnych w województwie. Organizujemy wiele przedsięwzięć dla rolników. Pomagaliśmy choćby organizując szkolenia,
upowszechniając stosowanie preparatów
biologicznych, które sprzyjają regeneracji
środowiska naturalnego. Corocznie zapraszamy na studyjne wyjazdy, podczas
których rolnicy odwiedzają gospodarstwa,
mogąc zapoznać się z metodami wytwarzania regionalnych i lokalnych produktów najwyższej jakości. To dobra okazja
do porównań i korzystania z doświadczeń
innych. Mimo dzisiejszego kryzysu, nasi
rolnicy tworzą nowoczesne i prężne gospodarstwa. Zachęcamy mieszkańców, by
korzystali z owoców ich pracy. Bo na nich
mogą polegać – wylicza przewodniczący
Stefan Haczek.
W koziańskim pałacu rolnicy żywo dyskutowali o przyszłości rolnictwa, ale też
zwiedzali zabytkowe wnętrza i cieszyli
się muzyką zespołu „Kozianie”. Pałac
opuścili obdarowani sadzonkami aroma(R)
tycznych ziół. 			
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Sportowcy nagrodzeni

Znaczące rezultaty sportowe osiągane
w 2021 roku były okazją, by podczas sesji
Rady Gminy podsumować najlepsze występy zawodników i zawodniczek reprezentujących gminę Kozy na różnych arenach sportowych, wręczając im doroczne
wyróżnienia przyznawane przez samorząd
Gminy Kozy.
Wśród nagrodzonych znalazło się 11 sportowców, docenionych za swoje osiągnięcia
w sportach siłowych, jeździectwie, kolarstwie, pływaniu, rajdach motocyklowych,
lekkoatletyce oraz piłce siatkowej. Podczas
uroczystego wręczenia wyróżnień, sportowcom gratulował wójt Jacek Kaliński
oraz Przewodniczący Rady Gminy Miłosz
Zelek, w ich ręce trafiły m.in. statuetki oraz
nagrody finansowe. Prezentujemy pokrótce sylwetki każdego z nich.

Wyróżnieni sportowcy:
• Wiesław Wróbel – I miejsce w trójboju siłowym podczas zawodów World
Championships, Miszkolc;
• Grzegorz Drewniany – I miejsce
w trójboju siłowym podczas zawodów
GPS World Championships, Pabianice;
• Mariusz Wyrozębski – I miejsce w konkurencji martwy ciąg podczas zawodów
WPA World Championships, Pabianice;
• Kinga Drewniany – II miejsce w jeździectwie, skoki przez przeszkody, Mistrzostwa Śląska, Wilkowice;
• Kamil Handzlik – II miejsce w kolarstwie szosowym podczas zawodów kolarskich o puchar Burmistrza Pszczyny;
• Weronika Maria Więcek – I miejsce
w pływaniu stylem klasycznym podczas
Międzynarodowych Zawodów Pływac-

kich o puchar Burmistrza Andrychowa;
• Jakub Mazur – I miejsce w pływaniu w klasyfikacji generalnej, Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, Kraków;
• Filip Gacek – III miejsce i tytuł II Wicemistrza Polski w konkurencji rajdy
motocyklowe ENDURO;
• Agata Kuc – III miejsce w skoku w dal,
Halowe Mistrzostwa Śląska, Łódź;
• Michał Ziobrowski – II miejsce w biegu
na 1000 m na XX Międzynarodowym Mitingu Lekkoatletycznym, Bielsko-Biała;
• Filip Filarski – III miejsce w piłkce siatkowej w Wojewódzkim Finale
Młodzików, Kęty;
Wójt złożył gratulacje zawodnikom życząc
dalszych sportowych sukcesów i podziękował im za promowanie naszej miejscowości
na arenach sportowych Polski i Europy. (UG)

Jak dobrze znasz drogi w Kozach?

Tytułowe pytanie odnosi się do kierowców
poruszających się po koziańskich drogach.
Okazuje się bowiem, że w niektórych miejscach nasze przekonania mogą być mylne. –
Jest wiele miejsc, gdzie kierowcy popełniają
błędy. W planach mamy utworzenie materiałów filmowych, gdzie w sposób humorystyczny będziemy starali się przybliżyć właściwe zachowanie w danym miejscu – tłumaczy
Przemysław Jakubowski z Gminnej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Takim miejscem jest m.in. skrzyżowanie
ulic Lipowej, Przeczniej i Szkolnej. Okazuje
się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyjeżdżając np. w lewo z ulicy Szkolnej
w kierunku przejazdu kolejowego, przy równocześnie chcącym włączyć się do ruchu
pojeździe znajdującym się na ulicy Lipowej,
a przejeżdżającym w ulicę Szkolną, to my –
jadąc w lewo z ulicy Szkolnej, mamy pierwszeństwo. – To jedno ze skrzyżowań, gdzie
na pewno nie zabraknie instruktażu. Ale też
przede wszystkim zawsze trzeba zachować
ostrożność. Kwestia mandatu dla sprawcy
na niewiele nam się zda, gdy będziemy mieli
uszkodzony samochód – tłumaczy nasz rozmówca. Błędy kierowcy popełniają również
w innych miejscach, związanych np. z parkowaniem samochodu. Zgodnie z przepisami,
parkowanie nie może mieć miejsca w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia
dla pieszych. Przykładowo prezentujemy
obok na zdjęciu samochód, który zatrzymał
się na ulicy Szkolnej. – W planach mamy,
by edukować naszych mieszkańców, co ma
wpłynąć przede wszystkim na aspekty zwią-

zane z bezpieczeństwem zarówno kierujących, jak i pieszych – dodaje Jakubowski.
Nie tylko jednak edukacja, ale także inicjowanie działań związanych z bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu

foto: arch. GRBRG

Niewłaściwe parkowanie na ulicy Szkolnej.
Gdyby obowiązywał tylko znak, kierujący nie
popełniłby błędu. Musimy jednak pamiętać
o zasadzie związanej z przejścami dla pieszych.
Według niej zabronione jest parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia
dla pieszych.

drogowego to zadania GRBRG. W ostatnich dniach odbyło się m.in. spotkanie
z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej i Gminy Kozy, mające
na celu poprawę bezpieczeństwa na odcinku ulicy Jana III Sobieskiego. – Odcinek
od ulicy Wiklinowej w stronę Bielska-Białej
jest bardzo niebezpieczny. Rozmawialiśmy
o wprowadzeniu ograniczenia prędkości
oraz zamontowaniu elektronicznego licznika, mającego wpływać na zachowanie kierujących i ograniczenie prędkości – obrazuje
przedstawiciel GRBRG. W planach są również działania związane z bezpieczeństwem
na innych koziańskich drogach – na począ-

tek w obszarze południowo-zachodnim
naszej miejscowości. Mowa o drogach znajdujących się po zachodniej stronie ulicy Beskidzkiej oraz południowej od strony ulicy
Bielskiej. W ubiegłym roku zorganizowano
także specjalną ankietę, gdzie mieszkańcy
wypowiedzieć mogli się na temat różnych
aspektów związanych z drogami, w tym
także ze względu na ewentualne zmiany
w oznakowaniu. – Pojawiło się wiele ciekawych spostrzeżeń, które pomogą w najbliższej przyszłości wprowadzać modyfikacje
mające wpłynąć na większe bezpieczeństwo
wszystkich uczestników ruchu drogowego
w danej lokalizacji – tłumaczy Jakubowski.
Co ważne, swoje uwagi zgłosić możemy
w każdej chwili. Zarówno do Gminnej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – kontaktując się poprzez Urząd Gminy w Kozach, lub wykorzystując Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa – www.mapy.
geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.
html. – Mapa jest ciekawym rozwiązaniem,
ponieważ nasze zgłoszenie musi zweryfikować policja, publikując równocześnie odpowiedź po sprawdzeniu danego zagrożenia
– obrazuje nasz rozmówca. Równocześnie
każdy z nas może stać się członkiem rady lub
wziąć udział w jej spotkaniu. Dokładne terminy uzyskać można po kontakcie z Urzędem Gminy w Kozach.
W kolejnych wydaniach naszej gazety powracać będziemy do drogowych spraw
ocenianych z perspektywy bezpieczeństwa
wszystkich uczestników ruchu drogowego.
(MS)

GMINA

Relacja z XL sesji Rady Gminy Kozy

17 maja 2022 r. odbyła się XL sesja Rady
Gminy Kozy, na której podjęto następujące uchwały:
1) Nr XL/289/22 w sprawie przyjęcia
Gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń
pneumokokowych w Kozach;
2) Nr XL/290/22 zmieniająca uchwałę
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Gminy Kozy oraz nadania jej statutu;
3) Nr XL/291/22 w sprawie ustalenia
zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie
Kozy lub jednostkom organizacyjnym

Deklaracja o
źródłach ciepła lub
źródłach spalania paliw

Gminy Kozy oraz określenia warunków
dopuszczalności pomocy publicznej;
4) Nr XL/292/22 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXVI/260/21 Rady
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kozy na lata 20222035;
5) Nr XL/293/22 w sprawie Uchwały
Nr XXXVI/261/21 Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2021 roku. Uchwała
Budżetowa na 2022 rok Gminy Kozy;
Podczas XL sesji Rada Gminy Kozy zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie

Przypominamy mieszkańcom, że 30 czerwca
2022 r. upływa termin złożenia deklaracji
do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).
Deklarację można złożyć:
• w formie elektronicznej, pod adresem:
www.zone.gunb.gov.pl, wystarczy, że posiadasz Profil Zaufany albo elektroniczny
dowód – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to
oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą
zaletą jest, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do
korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji;
• w formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie
Gminy Kozy.
W przypadku nowo powstałych obiektów termin złożenia deklaracji do CEEB to 14 dni od
uruchomienia nowego źródła ciepła lub źródła
spalania paliw.
Deklaracja zawiera takie informacje jak:
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca
zamieszkania lub siedziby;
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
• numer telefonu właściciela lub zarządcy;
• adres e-mail (opcjonalnie);
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła
i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
Więcej szczegółowych informacji na stro(UG)
nie: www.zone.gunb.gov.pl.
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Gminy Kozy w 2021 roku, sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kozach za 2021
rok oraz sprawozdaniem ze współpracy
gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Kozy
w 2021 roku. Przed sesją Rady Gminy uroczyście wręczono nagrody finansowe za
osiągnięcia sportowe w 2021 roku, o czym
piszemy na stronie obok.
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach
Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Kozy www.bip.kozy.pl.

Kanalizacja na finiszu

W maju podsumowano podczas specjalnie przygotowanej konferencji prasowej w Pałacu Czeczów projekt „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie
Kozy etap X”. Co warte podkreślenia, wszystkie z czterech realizowanych zadań zostały już zakończone.

foto: arch. UG

Równocześnie dowiedzieliśmy się, na jakim etapie są m.in. prace związane z przyłączaniem budynków do nowej sieci. Te trwają na ZADANIU nr 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka od granicy gminy do torów PKP
w rejonie ulicy Dolnej” oraz ZADANIU nr 3 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”. W przypadku ZADANIA nr 4 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice” trwa sprawdzanie dokumentacji powykonawczej przez Jednostkę Realizującą
Projekt. ZADANIE nr 5 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór”, oczekuje natomiast na pozwolenie na użytkowanie sieci z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Katowicach. Po jej otrzymaniu mieszkańcy poinformowani zostaną o możliwości przyłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej. Formalnie projekt
zakończy się 30 czerwca 2022 r., a na osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośred(UG)
niego Gmina Kozy ma czas do 30 czerwca 2023 r. 			
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Drużyna zwiadowcza w Rzymie

Najlepiej uczymy się doświadczając. Najlepiej uczymy innych, pomagając im doświadczać. Pod takimi hasłami został przygotowany program wyjazdu małej grupy
uczniów z „Baczyńskiego” (sześcioosobowa „drużyna zwiadowcza”) do Rzymu
w dniach 27-30 maja.

go ucznia oraz transportu z i na lotnisko
Ciampino. – Tylko tę trasę pokonywaliśmy, korzystając z komunikacji zbiorowej
(autobus, metro, taksówka wieloosobowa). Po Rzymie w temperaturze ponad
30 stopni poruszaliśmy się pieszo. Drugi
opiekun, absolwent naszego Liceum pan
Mariusz, operator w jednostce specjalnej „Grom” już po
zakończonej służbie, dzielił się
z nami zasadami, które mają
wpływ na powodzenie misji/
zadania. Używaliśmy też często
nazewnictwa wojskowego. Ciekawie było być nawigatorem,
czasem łatwiej nawigatorem
pomocniczym. Czasem przydawały się umiejętności orgafoto: arch. Liceum nizacji „misji ratunkowej”, gdy
pierwotna taktyka zwiedzania
– Kwalifikacje, referencje, obserwacje zawodziła. Rzym jest tak zorganizowanym
długoterminowe. Takie zastosowałam miastem, że warto było schodzić z zaplanokryteria doboru uczestników – mówi wanego szlaku, by zobaczyć jeszcze więcej
Alina Nowak, dyrektor Liceum Ogólno- – opowiada dyrektor Alina Nowak.
kształcącego w Kozach. Zuzka, Sylwia, Wartością dodaną tego wyjazdu była lokaMaja, Witek, Mietek i Emanuel w ramach lizacja zakwaterowania w pobliżu Piazza di
ćwiczeń przygotowawczych opracowali Spania w Domu Generalnym Zgromadzeautoprezentacje, w których przedstawili nia Zmartwychwstańców. Z tarasu rozciąswoje kompetencje przydatne podczas gał się wspaniały widok, przypominający
podróży. Następnie, pracując zespołowo, Rzym w miniaturze. To miejsce mocno
zostali zobowiązani do sporządzenia planu związane z losami wielu Polaków z kręgów
zwiedzania Wiecznego Miasta, czego koszt intelektualno-artystycznych w XIX wieku.
miał być obliczony na miarę kieszonkowe- Dzięki uprzejmości profesora Andrzeja

Dla mamy i taty

Maj i czerwiec są miesiącami,
w których serduszka przedszkolaków szczególnie głośno biją dla
osób im najbliższych – mamy i taty.
Dzieci ze starszych grup wystąpiły
z tej okazji na dużej scenie podczas
„Dni Kóz”. Tanecznym krokiem oraz
pięknym śpiewem zaprezentowały się
swoim rodzicom, ale także koziańskiej
społeczności. Najmłodsi podopieczni przedszkola również przygotowali
krótkie występy artystyczne dla najbliższych. Były to dla dzieci szczególne wydarzenia, ponieważ niektóre z nich po
raz pierwszy miały możliwość zaśpiewać, zatańczyć czy powiedzieć wiersz
przed prawdziwą publicznością. Pomimo stresu i drobnych pomyłek, które
wkradły się podczas występów, w oku
niejednej mamusi i tatusia pojawiły się
łzy dumy i szczęścia.
(PP)

Gieniusza, jednego z najwybitniejszych
biblistów, uczniowie mogli wziąć do ręki
rękopisy listów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida. W bogatej domowej bibliotece znaleźli stare wydanie
„Dziadów” z podkreśleniami, które zrobił
przed dziesiątkami lat jakiś student. Byli
też w najstarszej rzymskiej kawiarni Caffe
Greco, nazywanej „polską”, bo odwiedzali
ją chętnie także współcześni poeci, jak Czesław Miłosz czy Zbigniew Herbert.
– Jestem pod wrażeniem Państwa dzieci. Są indywidualnościami, ale stworzyli
drużynę. Potrafili dbać jedni o drugich,
czuwać, by każdy czuł się ważny. Słuchali
siebie nawzajem. Świetnie posługują się
językiem angielskim w różnych sytuacjach.
Wykorzystują nowoczesne narzędzia
komunikacji, by poruszać się w terenie.
Dawali sobie zmiany, tak, by każdy mógł
się wykazać, np. prowadząc innych. Byli
otwarci na to, by jak najwięcej zobaczyć.
Miło było cieszyć się ich zachwytem i radością. Punktualni, zdyscyplinowani, chętni
do uczenia się. Dotrzymywali umów – to
słowa skierowane „na gorąco” do rodziców
uczestników wyjazdu do Rzymu.
„Zwiadowcy” przetarli zatem szlaki. W na
ogół niedostępnym bez referencji miejscu
zrobili dobre wrażenie. Przygotowanie podobnego projektu będzie zatem możliwe
dla kolejnej grupy licealistów.
(RED)

Poznawanie świata z przyjaciółmi

Najmłodsze grupy Publicznego Przedszkola
dołączyły do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Z przyjaciółmi
– Polą i Piotrusiem – poznajemy świat”.
To program, który koncentruje się wokół wartości przyjaźni oraz nauki rozpoznawania różnych emocji. Uczucia,
które dla dorosłych są czymś oczywistym
i łatwym do zrozumienia, dla małego człowieka nie są już takie proste. Pola i Piotruś
to bohaterowie książek, którzy podczas
zajęć pomagali dzieciom zrozumieć czym
jest radość, miłość, ale także smutek, wstyd
i złość. Poprzez ciekawe wyzwania dzieci
uczyły się budowania relacji społecznych,
właściwego reagowania na różne emocje,
a także były zachęcane do tego, aby rozmawiać ze sobą oraz dzielić się swoimi sposo-

foto: arch. PP

bami na negatywne odczucia.
Przedszkolaki tworzyły podczas zajęć
gniewne kolaże, słoik z plasterkami na
smutki, bawiły się farbami, tworząc artystyczne plamy, rozpoznawały emocje podczas kalamburów i uczyły się jak pomóc
przyjacielowi w potrzebie. Bohaterowie
programu przekonywali dzieci, że świat jest
o wiele lepszy, ciekawszy, piękniejszy, gdy
ma się obok dobrego przyjaciela.
(PP)

EDUKACJA

Emocje w uczniowskim teatrze

Trudno jest mówić o problemach, a jeszcze trudniej o emocjach, jakie z nimi
wiążemy, gdy je przeżywamy. Ale to właśnie one wyznaczają drogę do prawdy
i nas wyzwalają. Ten niezwykle ważny temat podjęli 27 maja uczniowie grupy teatralnej ze Szkoły Podstawowej nr 1. Pod kierunkiem nauczycielki Moniki Derdy, w autorskiej wizji oraz własnej aranżacji, odważnie zmierzyli się z nie lada
wyzwaniem w przedstawieniu „HOPE – Nadzieja”.
To swoista lekcja o uczuciach i sposobach torów, odpowiedniego nagłośnienia, młoradzenia sobie z nieprzyjemnymi, codzien- dzi aktorzy stanęli wobec porywającego
nymi sytuacjami oraz przeciwnościami, zadania, by dostarczyć widzom bogatego
które odczuwamy w nieustannym tańcu wachlarza uczuć i emocji. Dla utrzymania
własnych myśli i emocji: raz w strachu, czę- napięcia i wywołania głębszych wrażeń
sto w lęku, nierzadko w smutku, porwani między jedną sceną akcji a drugą została
w złości, bywa, że znajdujemy ujście w żalu, dodana inspirująca ścieżka dźwiękowa,
robimy miejsce dla wstydu, ale też radości m.in. z filmu „Gladiator”, oraz pełne energii
czy uwielbienia. Całość widowiska wy- i wdzięku atrakcje taneczne w wykonaniu
brzmiała w stylu prawdziwie teatralnym, młodych talentów z SP1, należących do
ponieważ odbyła się na deskach sceny Studia Tańca RootArt Kozy – Igi Wróbel
Domu Kultury w Kozach.
oraz półfinalisty „You Can Dance” Jakuba
W otoczeniu ciepłej atmosfery, magii Rzepeckiego. Artystyczne elementy tańca
mieniących się kolorowych świateł reflek- współczesnego idealnie spajały przeplata-

Piknik pełen atrakcji

W Parku Dworskim odbyła się 21 maja plenerowa
impreza zorganizowana przez Szkołę Podstawową
nr 2. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były „Szlacheckie zwyczaje, które zachować
nam przystaje”.
Na początku klasa 4 zatańczyła Poloneza, do którego każdy z uczestników mógł dołączyć. Widok bawiących się
wspólnie dzieci i rodziców w rytmie staropolskiego tańca z pewnością niejednemu na długo pozostał w pamięci. Kolejnym elementem programu był pokaz dobrych
zwyczajów i zachowań. Podczas trwania pikniku można
było wziąć udział w kreatywnych warsztatach zorganizowanych przez nauczycieli szkoły i zaprezentować swoje
talenty podczas pokazów na scenie. Nie zabrakło też
poczęstunku, były przepyszne ciasta i duszonki, które
(SP2)
wszystkim bez wyjątku przypadły do gustu.
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foto: arch. SP1

jący się w przedstawieniu temat radzenia
sobie z trudnymi emocjami, które rozpoznane i nazwane, z odwagą i nadzieją przygotowują miejsce na lepsze. Spektakl podkreślił, iż idea pozytywnego świata zależy
tak naprawdę od nas samych, od czynności
prostych i wykonywanych na co dzień.
Efekt końcowy przedstawienia to bardzo
pozytywny jego odbiór, gdyż publiczność
uczniowska z SP1 nagrodziła wszystkich
wykonawców gorącym aplauzem. (SP1)

Językowo uzdolnieni

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w mijającym roku szkolnym po
raz pierwszy mieli okazję spróbować swoich sił i sprawdzić wiedzę z języka angielskiego, przystępując do XIII edycji Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych.
Do dwuetapowego konkursu, organizowanego corocznie przez III Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej, przystąpiło łącznie aż 536 uczniów z ponad 30 szkół podstawowych w regionie. W SP1 w Kozach do pierwszego etapu, który został przeprowadzony w budynku placówki, zgłosiło się 36 uczniów z klas 6-8, a sześciu z nich zakwalifikowało się dalej.
Etap finałowy zakończył się ogromnym sukcesem dydaktycznym dla dwóch
uczniów SP1. Jakub Sadlik z klasy 8b oraz Maksymilian Pudełko z klasy 8c
otrzymali zaproszenia na uroczystą galę wręczenia nagród. Z rąk dyrektora
szkoły organizującej konkurs odebrali dyplomy, listy gratulacyjne dla nauczycieli, którzy przygotowali ich do udziału oraz nagrody rzeczowe. Co najważniejsze – Jakub Sadlik uzyskał tytuł finalisty, a Maksymilian Pudełko wyróż(SP1)
nienie w prestiżowym konkursie językowym. 			

Wyjazdy naukowe młodych badaczy

W ramach projektu unijnego „Rozwój
edukacji szkolnej w Gminie Kozy”
uczniowie grupy geograficznej, fizycznej i przyrodniczej brali udział 24
maja w wyjeździe naukowym do Świnnej i Żywca.
W Świnnej, w Beskidzkim Centrum Nauki „Naukotechnika”, czekały na uczniów
trzygodzinne warsztaty z fizyki i geologii.
Spektakularne pokazy z ciekłym azotem
wprowadziły dzieci w świat termodynamiki,
ciśnienia, zjawisk sublimacji i resublimacji.
Uczniowie uczyli się przeliczania jednostek,
ale też mieli okazję wykazania się wiedzą
z zakresu fizyki i stanęli na wysokości zadania aktywnie uczestnicząc w pokazach.

Wszystko było wzbogacone nie tylko ciekawostkami fizycznymi czy przyrodniczymi,
ale również zagadkami matematycznymi.
W drugiej części warsztatów uczniowie tworzyli własne karty do rozpoznawania skał
i zapoznali się z geologiczną budową Ziemi.
Po warsztatach w Centrum Nauki uczniów
czekało spotkanie warsztatowe z pracownikiem Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego z siedzibą w Żywcu. Uczniowie za pomocą specjalnych kart
uczyli się rozpoznawać florę Beskidów,
rozróżniać trop od śladu oraz dopasować
zwierzę do pozostawionego przez niego
tropu. Duże emocje oraz dyskusje wywołały filmiki z leśnych fotopułapek rozlokowa-

nych w Beskidzie Małym. Były to już drugie
zajęcia łączone grup geograficznej i fizycznej. Wcześniej, w dniach 13 i 19 kwietnia,
uczniowie brali udział w wyjściach warsztatowych do Kamieniołomu, gdzie uczyli się
wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce.
Były zajęcia z prędkością i jej parametrami, magnetyzmem Ziemi, z określaniem
kierunków, tworzeniem map z wykorzystaniem kompasu i rysunku obiektów. Jednym z zadań było stworzenie mapy, która
doprowadzi inną grupę do schowanego
skarbu. W ocenie zadania liczył się czas,
dokładność przy odzwierciedleniu terenu
oraz umiejętność czytania legendy-mapy.
(SP2)
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INWESTYCJE

Będzie nowe przedszkole!

– Potrzeby naszej miejscowości w zakresie zapewnienia miejsca dla dzieci
w oddziałach przedszkolnych wciąż
są bardzo duże. Patrzymy długofalowo – mówi Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. To w odniesieniu do kolejnej
dużej inwestycji związanej z oświatą.
W Kozach wybudowane zostanie bowiem nakładem kilkunastu milionów
złotych kolejne przedszkole!
Wszystko za sprawą otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład – do Kóz trafi 10 milionów złotych! – Całość inwestycji kosztować będzie
kilkanaście milionów złotych, brakującą
kwotę uzupełnią środki własne gminy Kozy.
Bez dofinansowania realizacja nie byłaby
możliwa – podkreśla wójt. Inwestycja rozpocznie się jeszcze w 2022 roku, a budynek
powstanie przy ulicy Lipowej, tuż obok istniejącego już przedszkola po południowej
stronie. – Tworząc projekt zwracaliśmy

foto: arch.

uwagę na aspekty funkcjonalno-ekonomiczne, by maksymalnie wykorzystać dostępne środki – tłumaczy Jacek Kaliński.
I właśnie dlatego nowy budynek przedszkola połączony zostanie specjalną przewiązką
z dotychczasowym obiektem, co umożliwi
wykorzystywanie przez wszystkie dzieci np.
pomieszczeń dedykowanych do konkretnych zajęć. Równocześnie w ramach inwestycji przewidziano budowę zewnętrznego
miasteczka rowerowego, z którego korzystać będą mogły wszystkie dzieci, także te

przygotowujące się np. w szkołach podstawowych do egzaminu na kartę rowerową.
Powstanie rzecz jasna również kolejny parking dla samochodów. Nowy obiekt pomieści 8 oddziałów, czyli około 200 dzieci.
Co warte podkreślenia – nie był to jedyny
wniosek składany przez naszą gminę związany z dofinansowaniem na inwestycje. –
Aplikowaliśmy również o przyznanie środków na modernizację boiska sportowego
i jego otoczenia przy ulicy Przeczniej oraz
budowę kanalizacji sanitarnej w Kozach
Gajach. W tym przypadku nie otrzymaliśmy jednak wsparcia – tłumaczy nasz
rozmówca. Co bynajmniej nie oznacza, że
projekty trafią „do szuflady”. – Projekty są
gotowe, jesteśmy technicznie przygotowani do rozpoczęcia tych zadań. Nadal będziemy poszukiwać wsparcia i programów
związanych z dofinansowaniami, by w niedalekiej przyszłości realizować również te
projekty – zaznacza Jacek Kaliński. (MS)

Kanalizacja, chodniki, asfalt

Tytułowe określenia odnoszą się rzecz jasna do szeroko zakrojonej inwestycji drogowej prowadzonej w ramach 7 dróg zlokalizowanych na Osiedlu 100. Co dzieje się
obecnie na placu budowy?
Prowadzone są m.in. roboty związane
z budową kanalizacji deszczowej w ramach
ulicy Bukietowej. Na ulicy Wiśniowej powstała cała konstrukcja jezdni – przygotowana do ułożenia nawierzchni asfaltowej,
zabudowano chodniki oraz utwardzone

pobocza. Na ulicy Zdrojowej prowadzone
są natomiast prace z korytowaniem drogi
pod nową nawierzchnię asfaltową.
Kolejne etapy prac? – Zgodnie z harmonogramem drogowcy zajmą się ulicą Lazurową, gdzie wpierw zrealizowane zostaną
roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, następnie zabudowana zostanie nowa
kanalizacja deszczowa – informują przedstawiciele Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy

w Kozach.
Przypomnijmy, że cała inwestycja dotyczy
ulic: Liliowej, Storczyków oraz odcinków
ulic: Bukietowej, Lazurowej, Wiśniowej,
Zamkowej i Zdrojowej.
Zadanie „Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy” współfinansowane jest ze środków własnych Gminy Kozy
oraz Programu Rządowego Fundusz Polski Ład.
(MS)

Tańsza energia dla Kóz

W ostatnich tygodniach zawiązany został Klaster Energii Powiatu Bielskiego. Członkami zostało dziewięć gmin
z terenu powiatu bielskiego, powiat
bielski oraz Agencja Rozwoju Regionalnego pełniąca równocześnie rolę koordynatora przedsięwzięcia. Głównym
założeniem jest rzecz jasna docelowe
obniżanie kosztów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.
– Żyjemy w czasach dynamicznych
zmian związanych z pozyskiwaniem
energii, co stawia przed nami wiele wyzwań, w których łączymy środowisko
i ekonomię – tłumaczy Jacek Kaliński,
wójt gminy Kozy. Klaster Energii Powiatu Bielskiego inicjować będzie działania prowadzące do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pozyskiwanej

foto: arch. UG

poprzez Odnawialne Źródła Energii,
co wiązać ma się w przyszłości z niższymi kosztami energii elektrycznej.
Powołana przez samorządowców grupa
pozyskiwać będzie mogła m.in. środki
z funduszy europejskich na różnorodne

działania z zakresu Odnawialnych
Źródeł
Energii,
a zgodnie z założeniami pierwsze
dofinansowania
możliwe będą już
w 2023 roku. – To
ważna dla całego
regionu i wszystkich mieszkańców
inicjatywa. Każdy
z nas chce dbać
o środowisko, płacić niższe rachunki. OZE pozwala nam
łączyć ekologię i ekonomię w jednym,
możemy więc realizować projekty,
w których zyska każdy z nas – podkreśla
(RED)
wójt Kóz.		

CYFRYZACJA
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Bezpieczna gmina w sieci

W listopadzie 2021 roku Gmina Kozy
złożyła wniosek o przyznanie grantu
w ramach konkursu ogłoszonego przez
Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
którego celem jest wsparcie jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie
realizacji usług publicznych na drodze
teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych
oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
W dniu 26.01.2022 roku podpisano Umowę o powierzenie grantu
w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,
działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz
REKLAMA

wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia dotycząca realizacji projektu
grantowego „Cyfrowa Gmina”.
Wartość przyznanego grantu wynosi
105 236,40 zł.
Realizacja niniejszego projektu ma na
celu podniesienie cyberbezpieczeństwa
Gminy Kozy – Urzędu Gminy oraz
połączonych z nią jednostek organizacyjnych, zapewniając im odpowiedni
poziom zabezpieczeń w infrastrukturze

informatycznej. Wpłynie to na możliwość rozwoju świadczonych usług oraz
bezpieczeństwo przetwarzanych w nich
danych, jakość połączeń i ciągłość działania na wypadek awarii.
Realizacja projektu przyczyni się ponadto do ograniczenia negatywnych
skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych
przez pandemię COVID-19 w latach
2020/21.
W ramach przedmiotowego projektu
zagwarantowanie cyberbezpieczeństwa
samorządowych systemów informatycznych zostanie zapewnione poprzez
rozbudowę zabezpieczeń logicznych,
zakup specjalistycznego oprogramowania oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
(UG)
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DNI KÓZ

Dni Kóz 2022

Główne wydarzenia związane ze świętem naszej miejscowości odbywały się w pierwszy czerwcowy weekend – 4-5.06. Od
porannych, sobotnich opadów deszczu, po niedzielne, pięknie zachodzące słońce i iście wakacyjną aurę. Co wydarzyło się
(MS)
podczas tegorocznych Dni Kóz? Odpowiedzi w naszej relacji zdjęciowej. 					

O muzyczną oprawę tegorocznych Dni Kóz zadbali m.in. – Dikanda – gwiazda sobotniego
wieczoru, zespół Factory of Blues oraz Walimy w Kocioł. Muzyka rozbrzmiewała zarówno
ze sceny głównej na placu targowym, jak i na Letniej Scenie u Czecza w parku dworskim,
gdzie koncertowała m.in. koziańska Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Kozy z lotu ptaka? Dni Kóz były okazją,
by obejrzeć naszą miejscowość z zupełnie innej perspektywy niż na co dzień.
Wszystko za sprawą lotów śmigłowcem.
Ten oczekiwał na murawie stadionu,
obok zlokalizowana była również dmuchana strefa dla dzieci.

Tradycyjnie na scenie głównej obejrzeliśmy występy artystyczne przygotowane przez dzieciaków. Było wesoło, kolorowo i efektownie. Wszystko za sprawą przedszkolaków, jak
i uczniów szkół podstawowych.

Po raz trzeci z inicjatywy wójta Jacka Kalińskiego odbył się konkurs
wiedzy ogólnej „Koziański Omnibus”. Uczestnicy zmierzyli się
z 30 zamkniętymi pytaniami, mierząc się z różnymi dziedzinami.
Zwycięzcą został Paweł Olearczyk – 26 na 30 możliwych punktów.

Po pandemicznej przerwie w pełnej krasie powrócił festiwal
Złota Trąbka. Była parada orkiestr, pokaz mażoretek i konkursowe występy. W towarzystwie dobrej pogody i muzycznych
brzmień spędziliśmy więc sporą część niedzieli.

Reaktywowane w ostatnich latach po kilkunastoletniej przerwie zawody wędkarskie ponownie cieszyły się sporym zainteresowaniem, była też okazja zobaczyć po raz pierwszy
stworzoną w Kamieniołomie pasiekę pszczół. To była atrakcyjna sobota dla miłośników wędki.

DNI KÓZ

Swoimi występami czas umilali nam również przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie oraz Mali Kozianie, były też strefy przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich, strażaków czy harcerzy.

Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła m.in. do swojej czytelni na zajęcia warsztatowe z rękodzieła, w przestrzeni parku odbywały się zaś
warsztaty mydlarskie, gdzie uczestnicy przygotowywali samodzielnie
mydła zapachowe przy wykorzystaniu gliceryny, olejków zapachowych, kolorowych barwników czy suszonych kwiatów i ziół.

Doroczny Bieg na Hrobaczą Łąkę znów zgromadził na starcie
liczne grono miłośników biegów górskich. Wpierw zapisy w hali
Centrum Sportowo Widowiskowego, następnie start w koziańskim Kamieniołomie i meta zlokalizowana na Hrobaczej Łące.
Szczegółowe wyniki w sieci – www.csw.kozy.pl.
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Nieodłącznym elementem związanym
z Dniami Kóz jest gminne dyktando.
Tym razem wśród słów i określeń znalazły się m.in. takie jak „orientalne etażerki”, „hiperhałaśliwy festiwal” czy
„burobrązowoczarne widziadło”. Wiedzielibyście Państwo jak je zapisać?

W sobotę odbyły się zmagania zespołów na wesoło w ramach Kozyliady. Zespoły budowały m.in. wieżę ze skrzynek,
lepiły pieczywo czy… montowały drzwi. Dobrej zabawy
i humoru nie brakowało – zarówno wśród uczestników, jak
i obserwatorów niecodziennych zmagań.

foto: Sebastian Harężlak

Jedną z wyjątkowych atrakcji przygotowanych przez Kozjki Kolektyw Artystyczny była… sztuczna koza. Każdy mógł
więc sprawdzić się w roli, która przed wieloma laty dla większości byłą oczywistością. Swoich sił próbowali młodsi i starsi.
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Dzień Dziecka po piłkarsku

Drużyny UKS Kozy z roczników
2011 i 2012 wystąpiły w turnieju
„Mój Piłkarski Dzień Dziecka” na
stadionie w Wilkowicach. Udział
w zawodach potwierdził, że spędzenie wyjątkowego dnia 1 czerwca na
sportowo to świetny pomysł na wywoływanie nieskrywanej radości na
twarzach dzieci.
Obiekt Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Wilkowicach został podzielony na czas turnieju sfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki na kilka mniejszych boisk.
Na każdym z nich emocji było co niemiara, a rodzice obecni na zawodach żywiołowo wspierali swoje pociechy. Dla
dzieci z poszczególnych roczników turniej był nie tylko okazją do rywalizacji
i wspólnej integracji w gronie rówieśników, ale przede wszystkim aktywnego
spędzenia czasu w sposób zapewniający
dobrą zabawę i pozytywny nastrój.
Znakomicie w turniejowej stawce poradził sobie młodszy z zespołów UKS

foto: Mat. Organizatora

Kozy, któremu zwycięstwa 6:0 nad rówieśnikami KS Bystra i 2:0 z GLKS Wilkowice, przy nikłej przegranej 0:2 tylko
w konfrontacji z zawodnikami Football
Academy Bielsko-Biała, zapewniły końcowe zwycięstwo. Radosnym momentem było toteż wzniesienie przez koziańskich piłkarzy okazałego pucharu.
Drużyna UKS z rocznika 2011 także
załapała się na podium swojej kategorii. Jej wyniki w turnieju „Mój Piłkarski
Dzień Dziecka” to wygrana 2:1 z FA

Turniej Młodej Kózki

Bielsko-Biała oraz porażki 0:3 z miejscowym GLKS i 2:4 z najlepszą w wyrównanej stawce Zaporą Wapienica.
Co istotne, każdy z młodych adeptów
futbolu wyjechał z Wilkowic z okolicznościowym medalem. Nie zabrakło
upominków rzeczowych zapewnionych
przez partnerów wydarzenia, które
dzieciom szybko przypadły do gustu
i zwłaszcza przy okazji obchodzonego
na sportowo Dnia Dziecka wywołały
(R)
uśmiechy na twarzach. 		

Treningi przy stołach

Sekcja tenisa stołowego LKS Orzeł Kozy zaprasza dzieci
i młodzież na swoje zajęcia.
Pod okiem instruktorki Izabeli Jarosz, wieloletniej zawodniczki koziańskiego klubu, młodzi adepci tenisa stołowego spotykają się systematycznie w poniedziałki (18:00-19:30, hala CSW), środy (17:0018:30, salka tenisowa CSW) oraz piątki (17:00-18:30, salka tenisowa
CSW). Zajęcia organizowane przez LKS Orzeł Kozy pozwalają dzieciom i młodzieży na zdobywanie nowych umiejętności sportowych,
a przy tym zapewniają spędzenie czasu wśród rówieśników w sposób
pożyteczny i dający satysfakcję.
Udział w treningach możliwy jest po wcześniejszym kontakcie z klubem – tel. 572-876-222 lub e-mail: kozy.lks.orzel@gmail.com. (R)

foto: CSW Kozy

Ponad 150 uczestników rywalizowało w hali Centrum
Sportowo-Widowiskowego w turnieju „Młodej Kózki”,
przeznaczonym dla dzieci i młodzieży.
Sobota 21 maja była tym dniem, w którym w hali w Kozach zagościło judo. Tuż po weryfikacji list uczestników w poszczególnych kategoriach i uroczystym otwarciu zawodów, wystartowały
w godzinach porannych pierwsze walki na matach. Przystąpiło
do nich łącznie 155 zawodniczek i zawodników, reprezentujących 9 klubów. Dla najmłodszych adeptów dyscypliny była to
okazja do sportowej rywalizacji, ale także zaobserwowania w akcji starszych, już bardziej doświadczonych specjalistów od judo.
W stawce turniejowej z bardzo dobrej strony zaprezentował się
UKS Lolek Kozy. W klasyfikacji drużynowej miejscowy klub
okazał się bezkonkurencyjny, a dorobek 9 złotych medali, 10
(M)
srebrnych i 15 koloru brązowego tylko to potwierdza.

foto: LKS Orzeł Kozy

SPORT

Lekkoatletyczne medale

Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach posiadają spore
umiejętności sportowe. Potwierdziły
to ich lekkoatletyczne starty na poziomie wykraczającym poza gminę.

Zespół dziewcząt w składzie: Agata Kuc,
Julia Handzlik, Maja Bargieł, Zuzanna Bącal, Emilia Pawełoszek, Partycja Majdak,
Paulina Handzlik, Nikola Ropska, Martyna Legut, Daria Handzlik, Nikola Madejska, Wiktoria Jacek, Marta Budzińska, Lena Heller i Wiktoria
Klimca triumfował końcem
kwietnia w Gminnych Zawodach w Lekkoatletyce Drużynowej. Zdobył tym samym
przepustkę na powiatowy finał
w Zabrzegu. Startując w identycznym składzie udziałem zawodniczek „Dwójki” stały się 5
maja brązowe medale.
W tym także dniu ich młodsze
koleżanki i koledzy startowali
foto: arch. SP2
w Czwórboju Lekkoatletycz-
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nym, składającym się z biegu na 60 metrów,
skoku w dal, rzutu piłeczką palantową oraz
biegu długodystansowego. Róża Brykalska,
Hanna Kubica, Lena Jakubiec, Gabriela
Siąkowska, Maja Skowron, Roksana Skrudlik i Zofia Ryłko w drużynie dziewcząt
oraz Wojciech Michoń, Wojciech Stwora,
Aleksander Miłoń, Bartłomiej Komędera
i Adrian Handzlik w składzie chłopców
wygrali zmagania na poziomie gminnym.
Na szczeblu powiatu – 11 maja w Zabrzegu – dziewczęta sięgnęły po brąz, dzięki
czemu wystartować mogły tydzień później
w finale rejonowym w Bielsku-Białej. Tam
młode lekkoatletki z SP2 – Róża Brykalska, Hanna Kubica, Lena Jakubiec, Roksana Skrudlik, Zofia Ryłko, Maja Skowron
i Malwina Brykalska – zdobyły 5. miejsce.
(SP2)
			

Zielona Gwiazdka dla UKS

To potwierdzenie wysokiej jakości
szkolenia piłkarskiego skierowanego do młodych adeptów – UKS
Kozy otrzymał decyzją specjalnej
komisji weryfikacyjnej Zieloną
Gwiazdkę Certyfikacji Polskiego
Związku Piłki Nożnej.
W tym roku Polski Związek Piłki Nożnej rozszerzył Program Certyfikacji
dla Szkółek Piłkarskich o Certyfikację

Grassroots, skierowaną do szerszej grupy odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych, lokalnych szkółek.

To innowacyjny projekt, który zakłada
wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikację szkółek. Dzięki
Certyfikacji rodzice i dzieci grające
w piłkę nożną zyskują pewność, że dana
szkółka spełnia odpowiednie wymagania, jest bezpieczna, a jej kadra ma kwalifikacje niezbędne do trenowania.
(UKS)

Nie tylko rywalizacja

Liczne grono młodych pływaków wy- towali stylem grzbietowym, zaś jako drugi
startowało na pływalni Centrum Spor- start mieli do wyboru – styl klasyczny lub
towo-Widowiskowego w zawodach dowolny. Rocznik 2013 i młodsi pokonypoprzedzających Dzień Dziecka.
wali dystanse 25-metrowe, a rocznik 2012
Zawody, do których przystąpiło ostatecz- i starsi zaliczali 50 m. Możliwy był start
nie 75 uczestników, zorganizowane zostały z przyborem pomocniczym i kilku najw niedzielę 29 maja dla dzieci korzystających z nauki pływania i poczekalni pływackiej UKS Victorii
Kozy oraz podopiecznych UKS
Delfin Cieszyn. Miały głównie
charakter rekreacyjny, dlatego też
w poszczególnych rocznikach nie
prowadzono klasyfikacji. Czasy
uzyskiwane podawane były wyłącznie w celu weryfikacji nabytych
umiejętności pływackich.
Zmagania na pływalni w Kozach
poprzedziła rozgrzewka „na sucho”. Zawodnicy na swoje starty
oczekiwali w hali sportowej, następnie byli wywoływani przez
foto: CSW Kozy
trenerów Victorii. Wszyscy star-

młodszych adeptów pływania z takiej opcji
skorzystało. Dało się dostrzec, że wszyscy
bez wyjątku włożyli w swój występ mnóstwo wysiłku i zaangażowania.
(RED)
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DUABUSCAPRIS

Ostatnie dyskusje wokół źródeł ciepła, ich dostępności i cen skłaniają do
przypomnienia sposobów radzenia sobie z tym zagadnieniem przez naszych
przodków. Wiadomym jest, że każda
chałupa w Kozach musiała posiadać
piec kuchenny, który służył zarówno
do gotowania, jak i ogrzewania izby
mieszkalnej. To w późniejszych czasach
zaczęto budować piece kaflowe w pokojach, mające na celu ogrzanie poszczególnych pomieszczeń. Realia dziewiętnastowiecznej koziańskiej wsi były
bardzo archaiczne. Nawet jeśli chałupa
posiadała kilka pomieszczeń to w okresie zimowym życie toczyło się w jednej
izbie – tam, gdzie znajdował się piec.
Paleniska otwarte, a co za tym idzie
także chałupy „kurne” tzn. bez komina,
prawdopodobnie w Kozach również
funkcjonowały (mamy o tym szczątkowe informacje). Piece z blachą, pod którą palił się ogień, a na której gotowano,
odprowadzały dym i spaliny do komina.
Początkowo piece budowane były z kamienia spajanego gliną. Piec taki posiadał odrębną komorę dostępną z sieni
(korytarza) do wypieku chleba, a także
zagłębienie, gdzie suszono owoce.
Głównym opałem, jaki stosowano ogrzewając chłopskie chałupy było drewno,
najczęściej w formie chrustu. Zbieraniem
chrustu, czyli karkosek (tak nazywano lo-

Plecówka chrustu

Kobiety z plecówkami (lata 20. XX w.; na
zdjęciu od lewej: Anna Olearczyk, Aniela Sablik oraz Wiktoria Czaderna).

kalnie suche gałęzie) zajmowały się głównie kobiety i dzieci. Aby przetransportować wiązkę chrustu z zagajnika bądź lasu
do domu, konstruowano tzw. plecówkę,
którą – jak nazwa wskazuje – niesiono na
plecach. Należy dodać, że pozyskiwanie
drewna z lasu na zboczu Hrobaczej Łąki,
w tym także chrustu, było możliwe wyłącznie za zgodą właściciela tego terenu,
którym był Obszar Dworski. W zarządzie
majątku dworskiego lub u leśniczego
można było wykupić zgodę na zbiórkę

Z plecówką (fot. Bartłomiej Hałat, 2017 r.).

chrustu w lesie. Kobiety bądź dzieci z plecówkami, stanowiły stały element koziańskiego krajobrazu.
W 2019 r. na wystawie ODTWORZONE
HISTORIE autorstwa Bartłomieja Hałata
znalazła się m.in. seria zdjęć pod tytułem
„Z plecówką”. W 2017 r. realizowano sesję
zdjęciową do tej wystawy, technikę wiązania plecówki oraz jej niesienia ukazuje na
fotografii najstarsza uczestniczka sesji, która w roku wykonywania zdjęć miała 88 lat.

„Koń malowany” z sukcesem

Wernisaż wystawy Bożeny Tomczak Wrony pt.: „Koń malowany” był bardzo inspirującym wydarzeniem, które przyciągnęło
do naszego pałacu tłumy pasjonatów sztuki, miłośników koni oraz lokalną bohemę
artystyczną. Wszystko to za sprawą wyjątkowych prac bohaterki wieczoru, która
w niezwykle zajmujący sposób opowiadała
zgromadzonym skąd wzięła się jej pasja do
malarstwa i wielkiej miłości do sympatycznych kopytnych zwierząt, stanowiących
główną inspirację dzieł artystki: siwej klaczy
arabskiej i dwóch kasztanek, zamieszkujących przydomową stajnię, pięknego siedliska znajdującego się niemal w samym lesie.
Zaproszeni goście i zgromadzeni entuzjaści sztuki mogli porozmawiać z autorką
wernisażu i dowiedzieć się więcej na temat
jej twórczości, na odwiedzających czekał
także smaczny poczęstunek. Wystawa
„Koń malowany” dostępna jest w Pałacu
(DK)
Czeczów do 30 czerwca br.		

foto: arch. DK

(Bartłomiej Jurzak)

SPOŁECZEŃSTWO

Konkursowa
zabawa związana z anegdotami dotyczącymi
naszej miejscowości
trwa, w edycji majowej wyróżnione
zostały dwie przygotowane przez panią Magdalenę. W pisowni oryginalnej, prezentujemy obie z nich poniżej.
Szczegóły związane z konkursem znaleźć można m.in. na stronie internetowej Domu Kultury – www.domkultury.
kozy.pl.
Anegdota 1 – Magdalena N.
Kilka lat temu przygotowaliśmy rodzinne duszonki. Wszystko było tak,
jak nakazuje koziańska tradycja. Były
ziemniaczki, boczuś, kiełbaski, cebulka,
zielona pietruszka i przyprawy.
Kociołek postawiono na ognisku, a rodzina rozmawiała, żartowała i zabawiała
się jak umiała. Koło ogniska kręcił się
pies „Cezar” (wilczek) co nikogo nie
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dziwiło.
Zdziwienie przyszło później. Po
upływie stosownego czasu, okazało się, że pokrywa była niedokręcona.
Pies ją zrzucił, wyjadł wszystką wędlinę,
a ziemniaczki pachnące zostawił dla
nas. Zjedliśmy „resztę” i nikogo żołądek
nie bolał.
Anegdota 2 – Magdalena N.
Przed Bożym Narodzeniem znajomy
przywiózł nam ok. 3-4 kilogramów wędlin. Zięć w pośpiechu pozostawił je na
stole w garażu.
Po pewnym czasie poszedł po te wędliny, a tu większej części nie ma. Podejrzani byli wszyscy domownicy, ale nie
pies „Bella”. Za kilka dni w ogródku
w wielu miejscach wystawały z ziemi –
kiełbasa, pasztet, boczek itp. Pies pozostawił sobie to na „gorsze czasy”.

Poprawna odpowiedź w naszej krzyżówce w maju to: Wnet Dni Kóz. Nagrodę otrzymuje Sylwia Żmuda.
(RED)

(UTW)

Bajkowy wieczór

„Wieczór z bohaterami bajek” z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka zapamiętany zostanie przez najmłodszych długo.
Było radośnie, kolorowo, rodzinnie i iście bajkowo, a wszystko
za sprawą naszych wspaniałych młodszych i starszych uczestników, którzy swoją obecnością ożywili krajobraz parku. Pogoda
dopisała wyśmienita, humory także. Wszystko rzecz jasna w ramach filmowej projekcji na Letniej Scenie u Czecza.
Na wydarzenie zaproszono także dzieci z Ukrainy mieszkające
na teranie naszej miejscowości, a miłą niespodzianką była prażona kukurydza. Nie mogło jej zabraknąć na seansie filmowym,
podobnie jak kolorowych balonów. Każdy widz bez względu na
wiek mógł również dostać na pamiątkę 1, 2 lub 3 balony dzięki
uprzejmości firmy Balony123.
– Dziękujemy Studio Filmów Rysunkowych za możliwość
obejrzenia ulubionych filmów, a wszystkim wspaniałym uczestnikom za obecność. Przygotowujemy dla was kolejne atrakcje
(JR/RED)
na przyszły rok – podkreślają organizatorzy.

foto: arch. DK

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kozach
obchodził na początku maja Jubileusze Seniorów z 2021 r.
i 2022 r. Seniorzy 90-, 85-, 80-, 75-, 70-cio letni obchodzili
swoje święto – wręczano listy gratulacyjne.
Były także zaległe podziękowania ze Złotą Odznaką Honorową z 2021 roku za długoletni staż w związku oraz za szczególne zasługi dla organizacji. Nie zabrakło poczęstunku, toastu
z szampanem, słodkości oraz krótkiej zabawy tanecznej. –
Zachęcamy seniorów z naszej gminy do wstąpienia w szeregi
związku. Organizujemy wycieczki, wyjazdy na baseny termalne czy latem wyjazd nad Morze Bałtyckie, nie brakuje innych
wydarzeń. Regularne spotkania odbywają się w każdy czwartek
w godz. 15.00-18.00 w sali nr 11 w Domu Kultury w Kozach –
mówią przedstawiciele PZERiI.
Wśród gości specjalnych pojawił się m.in. Franciszek Gąsiorek
– zastępca prezesa Okręgowego PZERiI w Bielsku-Białej oraz
(KS/RED)
przedstawiciele koziańskiego samorządu. 		

foto: arch.
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Kompostowanie – BIO rozwiązanie!

Coraz więcej odpadów biodegradowalnych przywożą nasi mieszkańcy do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul.
Szkolnej. W 2021 r. przyjęto ponad 432
tony odpadów zielonych: trawy, liści, gałęzi, krzewów. W porównaniu z rokiem 2020
to przyrost o ponad 100 ton. Warto tutaj
nadmienić, że 1 tona zagospodarowania
odpadów (bez kosztów transportu) w Zakładzie Gospodarki odpadami Komunalnymi w Bielsku-Białej to koszt 378 zł.

Jak zmniejszać ilość odpadów, a co za
tym idzie rosnące koszty wywozu odpadów?
Zacznijmy kompostować bioodpady!
Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby
uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady,
które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.
Odpady biodegradowalne to około 70%
naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować
nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest
źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.
Kompostownik można kupić albo zrobić
samemu.
• gotowy kompostownik ogrodowy
można kupić w sklepie lub markecie
ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza
w małych ogrodach, gdzie nie powstaje
dużo odpadów biodegradowalnych.
• drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych
belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.
• kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega
na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.
Kompostownik zakładamy od wiosny do
jesieni, przy dodatnich temperaturach.
Miejsce przeznaczone na kompostownik
powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powin-

no być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu.
Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie
kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą
dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.
Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw
sztucznych. Układa się w nim warstwami
zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się
w małych ogrodach, gdzie nie powstaje
dużo resztek roślinnych.

Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów
narożnych, po czym na przemian układamy deski poziome. Między deskami należy
pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić
odpowiednią wentylację, niezbędną do
powstawania kompostu.
Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając
od najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy
tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Po
ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę
materiału, który będzie pochłaniać wodę
wymywającą z górnych warstw substancje
mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne,

przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120
cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją
okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy,
gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku
i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie
kompostu – dzięki temu proces rozkładu
materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba
okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Co wrzucamy do kompostownika?
Większość
odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki
owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki
z jaj, fusy z kawy i herbaty,
gałązki żywopłotów, ziemię
z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części
foto: Internet chwastów, niezadrukowany
papier (papier śniadaniowy,
chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także
słomę i siano. Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych
i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.
Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około
18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić
nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost
ma jednolitą strukturę i zapach świeżej
ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie
kompostu nie grozi przenawożeniem ani
zatruciem środowiska, jak to może mieć
miejsce w przypadku nawozów sztucznych
czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus
i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej
plonami.
Bądźmy ECO, kompostujmy odpady!
źródło: Ministerstwo Ochrony Środowiska

Opłaty za śmieci

Przypominamy mieszkańcom, że 30 czerwca br. upływa termin uiszczenia II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za 2022 rok. Wpłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy Kozy lub przelewem na indywidualne konto bankowe.
W przypadku wątpliwości, co do wysokości należnej opłaty pracownicy Urzędu Gminy Kozy udzielą Państwu niezbędnych
informacji, pod nr telefonu: 33 829 86 78.
(UG)
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Czyste Powietrze – zyskaj dofinansowanie

Końcem stycznia br. rozpoczął
się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach części trzeciej
programu priorytetowego ,,Czyste powietrze”, dla beneficjentów
uprawnionych do najwyższego
poziomu dofinansowania, których przeciętny miesięczny dochód
na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać:
900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku, gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego
wniosek przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi
przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Gmina Kozy dołączyła do EKO projektu segregacji kolejnego odpadu
jakim jest olej jadalny. W gminie
pojawiło się w maju 16 pojemników
przeznaczonych do segregacji zużytego oleju i tłuszczu jadalnego.
Jak prawidłowo segregować oleje
jadalne?
Czy wiesz, że praktycznie wszystkie oleje
jadalne i tłuszcze używane w domu mogą
być poddane recyklingowi, dzięki któremu mogą zostać wykorzystane ponownie? Niestety, często spotykaną praktyką
jest wylewanie zużytego oleju do zlewu
– może to spowodować zatkanie się rury
kanalizacyjnej, jest to także szkodliwe dla
naszej planety.
Jakie rodzaje olejów powinniśmy segregować?
Poddajemy recyklingowi każdy tłuszcz,
którego używamy do żywności. Wszystkie oleje i tłuszcze jadalne – odpowiednio
zabezpieczone – powinniśmy wrzucać do
pojemnika na olej. Bez względu na to, czy
są to oleje słonecznikowe, rzepakowe, sojowe czy palmowe. Także oliwy z oliwek
oraz masła, margaryny czy smalce mogą
zostać poddane recyklingowi.
Dlaczego segregacja oleju jest korzystna?
Olej zatyka zarówno rury w domu, jak
i w całej sieci kanalizacyjnej. Usuwanie usterek spowodowanymi olejem
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Więcej informacji o programie ,,Czyste powietrze” uzyskać można w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Urzędzie Gminy
Kozy, w pokoju nr 15 oraz pod numerem telefonu 510 270 987,
wyłącznie w godzinach pracy Punktu.
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny czynny jest w dniach:
Poniedziałek

7.30 - 11.30

Wtorek

15.30 - 17.00

Środa

11.00 - 15.30

Szczegółowe informacje i wskazówki podpowiadające jak dzięki
udziałowi w programie zadbać o środowisko, zdrowie i domowy
budżet znaleźć można na stronie internetowej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Znajdziemy tam także ogólne informacje dot. programu
Czyste Powietrze – zasady dofinansowania czy rodzaje wspiera(RED)
nych inwestycji. 					

w rurach, może być bardzo czasochłonne
i kosztowne. Co więcej – oleje i tłuszcze
nie są całkowicie usuwane w oczyszczalniach ścieków.
Oczyszczony i poddany recyklingowi olej
ponownie staje się cennym surowcem do
dalszego przetwórstwa przemysłowego.
Służy jako dodatek do biopaliw drugiej
generacji lub jako surowiec do produkcji
paliwa lotniczego pochodzącego wyłącznie z recyklingu. Jeśli poddajemy recyklingowi olej, zmniejsza się konieczność
uprawy nasion oleistych do celów przemysłowych, ponieważ jeden olej jest używany dwukrotnie. Wreszcie, proces ten

redukuje ilość CO2 emitowanego do
atmosfery.
Jak poprawnie przygotować oleje
i tłuszcze do utylizacji?
Zużyte oleje i tłuszcze wystarczy zlać do
jakiejkolwiek butelki typu PET. Nigdy
nie wlewaj gorącego oleju do butelki
PET, może się stopić i spalić!
Pełną, szczelnie zamkniętą butelkę zanieś
do najbliższego pojemnika przeznaczonego do segregacji olejów. Do pojemnika
należy wrzucać wszystkie rodzaje olejów

i tłuszczy, które są używane do przygotowania jedzenia w twoim domu.
W gminie Kozy znajdziemy 15 lokalizacji
z pojemnikami na zużyte oleje.
1. Place zabaw: ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Podgórska, ul. Zagrodowa,
ul. Lipowa, ul. Przecznia, ul. Wrzosowa, ul. Agrestowa.
2. Placówki oświatowe: teren przed
Szkołą Podstawową Nr 1, plac Ks.
Karola Kochaja 1; teren przed Szkołą
Podstawową Nr 2, ul. Przecznia 1, teren przed Przedszkolem Publicznym
w Kozach, ul. Plac Ks. Karola Kochaja
2, teren przed Przedszkolem Publicz-

nym w Kozach, ul. Akacjowa 8.
3. Inne miejsca: Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
w Kozach, ul. Szkolna, przed budynkiem Urzędu Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, przed budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozach przy ul. Szkolnej 1.
Wszystkie lokalizacje znajdują się na stronie www.segregujolej.pl/mapa/.
(UG)
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KozyNostra Rock Fest

Tytułowe wydarzenie związane z muzyką
rock i heavy metal odbędzie się w Kozach
po raz kolejny. Tym razem, będziemy mieli
również okazję wysłuchać amatorskich zespołów rockowo-metalowych.
– Przewidujemy 30 minut na występ każdego z 5 zakwalifikowanych zespołów,
uwzględniając czas potrzebny na przygotowanie i posprzątanie instrumentów. Próba
dźwięku zaplanowana jest na godzinny poranne, wspólnie stworzymy więc najlepsze
warunki dla waszego koncertu – przekonują do wysyłania zgłoszeń organizatorzy.
Co warte podkreślenia dla zwycięzców przeglądu przygotowano nagrodę
w postaci dnia studyjnego w DMB Studio w Bielsku-Białej, pozostali uczestnicy
liczyć mogą na upominki. – Dla każdego
zapewniamy także posiłek i napoje – dodają organizatorzy.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br.,
a szczegóły znaleźć można na facebookowym
profilu – www.facebook.
com/KozyNostra oraz stronie interneto(DK)
wej Domu Kultury w Kozach.

Wakacje
w Domu Kultury
Po lipcowych zajęciach artystycznych
zaplanowanych w Domu Kultury w Kozach przyjdzie pora na kolejne z nich
przygotowane przez DK. – Sierpień
będzie kreatywny i twórczy, a pełna
oferta znajdzie się na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl – awizują
(R)
przedstawiciele DK.		

KULTURA

Kojzkie turnusy

Wakacje w Kozach zapowiadają się aktywnie w wielu „branżach”. Swoją ofertę
i zachętę do spędzania czasu wśród rówieśników przygotował Kojzki Kolektyw Artystyczny wraz ze Studiem Tańca RootArt.
Dla dzieci w wieku 7-13 lat zaplanowane
zostały od początku lipca półkolonie artystyczne w trzech możliwych turnusach do
wyboru – 4-8 lipca, 11-15 lipca, 18-22 lipca.
W programie przewidziano m.in. warsztatowe zajęcia taneczne i teatralne, interdyscyplinarne gry oraz zabawy, jednodniową
wycieczkę, przygodę z piosenką polegającą
na przygotowaniu utworu hip-hopowego
(!) i wiele innych atrakcji. – Nad całością
czuwać będzie rzecz jasna profesjonalna
kadra pedagogiczno-artystyczna, a w cenę

wliczone są również urozmaicone posiłki –
informują za pośrednictwem swoich social
mediów organizatorzy.
Koszt udziału w turnusie to kwota 500 zł,
wszelkie szczegóły uzyskać można drogą
(RED)
mailową – kojzki@gmail.com.

foto: arch.

Taneczny obóz

Na miłośników tańca w drugiej połowie
lipca czekać będzie nie lada gratka. Wszystko za sprawą tanecznego obozu – Summer
Dance 2022 – Letnia Akademia Tańca
i Baletu Studia MOVEMENT. To zajęcia
skierowane do dzieci i młodzieży zaplanowane w Domu Kultury w Kozach.
– Zapraszamy wszystkich pasjonatów
i pasjonatki tańca. Zaplanowany został
szeroki program warsztatowy, spotkania
z artystami, tancerzami, świetna zabawa
i projekty artystyczne – przekonują organizatorzy. Co więc zaplanowano dokładnie?
W programie przewidziano m.in. zajęcia
z technik tańca, balet, modern jazz, modern gymnastic dance, elementy akrobatyki, warsztaty teatru tańca z elementami
treningu twórczego myślenia, contemporary dance, modern dance, improwizację
ruchową, projekty twórcze uczestników

oraz elementarne zadania aktorskie.
Zajęcia zaplanowane zostały w dniach
25-29 lipca br. w godzinach 10.00-13.00,
koszt uczestnictwa wynosi 450 zł, zapisać
się i uzyskać szczegóły można telefonicznie – 507-226-384, mailowo: m@studiomovement.pl lub poprzez formularz zgło-

foto: arch. DK

szeniowy na stronie internetowej – www.
studiomovement.pl
(RED)

Wernisaż Gaby Kine

Dobrze znana nam fotograf w Kozach – Gaba Kine, ponownie przybliży swoje wyjątkowe
prace. Tym razem zobaczymy fotografie poświęcone Urszuli - nieżyjącej mamie autorki.
To osobliwa kompozycja dwóch różnych przestrzeni czasowych. Połączenie fotografii
analogowej z dawnych lat ze współczesną fotografią cyfrową mające na celu ożywienie
wspomnień, a zarazem będące próbą przywrócenia pamięci ukochanej mamy i zmaterializowania jej w dzisiejszym świecie. Wernisaż zaplanowany został na piątek – 8 lipca br.,
godz. 18.00 w Pałacu Czeczów w Kozach.		

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, Kozy, ul. Krakowska 5, tel. 33 817 41 09, e-mail: wiadomosci@kozy.pl
Gazeta dostępna na www.gbpkozy.pl.
Redaktor naczelny: Mateusz Stwora. Redakcja: Bartłomiej Jurzak, Monika Olma, Marek Małecki, Marcin Nikiel.
Teksty powstały przy współpracy Urzędu Gminy Kozy i podległych jednostek samorządowych.
Druk: drukarnia Propak, Partyzantów 52, 32-650 Kęty. Nakład 2250 egz.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie również prawo do skrótów i redagowania tekstów.

(DK)
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Po pandemicznej przerwie Festiwal Złota
Trąbka znów zaprosił miłośników orkiestr
dętych na wydarzenie w pełnej krasie. Były
więc wyjątkowe koncerty w Kozach oraz
Bielsku-Białej i Jasienicy, a uwagę przykuwała także niedzielna parada orkiestr rozpoczynająca się przed Pałacem Czeczów,
co dostrzec możecie Państwo na okładce
niniejszego wydania.
– Pogoda w niedzielę dopisała, nie zabrakło słońca i dobrej, muzycznej atmosfery.
Parada rozpoczynająca się w parku spodobała się wielu osobom, niewykluczone
więc, że będziemy kontynuować ten po-

Znów wyjątkowo!
mysł – mówi Anna Czaplińska-Syjota, koordynator festiwalowych działań.
Tym razem wysłuchaliśmy 7 orkiestr,
w tym gości z Węgier Lakiteleki Tűzoltózenekar, swoje umiejętności zaprezentowały nam mażoretki Queen Step z Polanki
Wielkiej, poza konkursem wystąpiła także
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz. Złoty
Dyplom i Puchar Starosty Bielskiego trafił do Parafialnej Kamiliańskiej Orkiestry
Dętej Tarnowskie Góry, wśród wyróżnień
przyznano także m.in. to dla najmłodszego
muzyka – 9-letniej Moszty Csenge, reprezentującej zespół z Węgier.

Efektowne pokazy

W ramach Beskidzkiego Lata Baletowego obejrzeliśmy pokaz taneczny „THE
POWER OF DREAMS”, a w widowisku
muzyczno-tanecznym w Domu Kultury
w Kozach wzięli udział podopieczni Aka-

foto: arch. DK

demii Tańca i Baletu Studia Movement.
Zobaczyliśmy partie solowe, jak i grupowe, wariacje klasyczne – np. wariację z baletu Napoli, czy wróżki Coulante z baletu
„Śpiąca Królewna”, jak również etiudy

współczesne i gimnastyczne.
– Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na cykliczne zajęcia baletowe, modern jazz, modern gymnastic
dance zarówno w sezonie wakacyjnym,
jak i w nowym sezonie
artystycznym – podkreślają przedstawiciele
akademii. Zainteresowani mogą również
skorzystać z zaproszenia na stacjonarny obóz
taneczny SUMMER
DANCE 2022 zaplanowany w Domu Kultury w Kozach w dniach
25.07-29.07 br. Równocześnie rozpoczęła
się również rekrutacja na nowy sezon artystyczny 2022/2023, szczegóły dostępne
w sieci – www.studiomovement.pl.
(DK)
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foto: Sebastian Harężlak

Szczegółowe rezultaty oraz galerię zdjęciową znaleźć można na stronie internetowej
(MS)
– www.festiwal.kozy.pl.		

Wytańczone
sukcesy

foto: arch. RA

Coraz głośniej o kolejnych występach podopiecznych Studia Tańca RootArt Kozy.
W ostatnich tygodniach nasi tancerze
znakomicie spisali się podczas Mistrzostw
i Pucharu Polski. Grupy Minii jazz, mini
modern zdobyły złote medale i tytułu Mistrzyń Polski, zaś grupa Junior sięgnęła
wśród dziewczynek po srebrne medale.
Były też wysokie lokaty w występach indywidualnych, a o podium otarły się w swoich
kategoriach m.in. Iga Mrowiec i Róża Martyniak, które plasowały się na 4. pozycji.
Kapitalny występ zanotowała także będąca
na co dzień instruktorem w RootArt Sara
Handzlik, zdobywając wicemistrzostwo
Polski. A co warte podkreślenia, obecnie
wspólnie ze swym podopiecznym Jakubem Rzepeckim, zdobywa kolejne szlify
wśród najlepszych tancerzy w szkole tańca
Broadway Dance Center w Nowym Jorku.
Szczegółowe informacje związane z tymi
oraz innymi występami znaleźć można na
facebookowym profilu –
www.facebook.com/studiorootArt.
Co warte podkreślenia, do 30 czerwca br. szkoła prowadzi zapisy na nowy
sezon taneczny – 2022/2023. Szczegóły uzyskać można telefonicznie –
(RED)
503-917-102.		

Chcą pomagać ludziom

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach
ma za sobą kolejne ważne wydarzenia. Szczególną rolę przypisać należy
majowemu piknikowi w formule dnia
otwartego, będącemu świetną okazją
na zaprezentowanie szerszej społeczności służby, jaką na co dzień wypełniają druhowie.
Kim są członkowie koziańskiej straży? Na czym polega ich służba? Jakim
sprzętem dysponują? Na te i szereg innych pytań odpowiedzi udzielone zostały w sobotnie popołudnie 14 maja.
Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach przybyło tego dnia liczne grono
mieszkańców. Zwiedzali z zaciekawieniem sam budynek remizy, przyglądali
się także wozom bojowym będącym na
stanie jednostki. Uwagę przykuł pokaz
działań ratowniczo-gaśniczych, zwłaszcza symulacja akcji w zadymionym pomieszczeniu, gdzie przebywał człowiek,
a z powodu wysokiej temperatury wybuchać zaczęły butle z gazem.
Dzień otwarty zgromadził również sporo rodzin, a wśród nich i młode osoby.
Dzieci korzystały ze skakańców, spędzając więc czas aktywnie. Nie tylko jednak
dlatego wcale się nie nudziły. Z podziwem obserwowały czynności wykonywane przez swoje nieco starsze koleżan-

żać. Nie tak dawno otrzymała wyróżnienie „Semper Melior – Zawsze Lepszy”
w kategorii „Pasja” jako docenienie nieustannych wysiłków na rzecz rozwoju
strażackiej społeczności w gminie Kozy.
– Zaczynałam od Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, później przechodziłam

tyczny rozwój Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej. Najmłodszy jej podopieczny ma 9 lat. Spotkania tej grupy odbywają się w każdy czwartek o godzinie
17.30 w salce OSP w Kozach. – Uczymy
i szkolimy dzieciaki, aby dobrze wychowywać kolejne pokolenia druhów. Cie-

kolejne specjalistyczne kursy. Robię
to, co kocham, chcę pomagać ludziom
i realizuję tak swoje marzenia – dodaje
druhna. Mierzy już w kolejne wyzwa-

szy, że mamy komu przekazywać naszą
wiedzę – dopowiada druhna Marta.
Zanim koziańscy strażacy zaprosili
mieszkańców na piknik, mieli począt-

nia, gdyż chce w najbliższej przyszłości
uzyskać uprawnienia do prowadzenia
samochodów strażackich.
Marta Pielesz przyznaje, że służba
w jednostce na przestrzeni lat bardzo
się zmieniła, a strażacy spełniają dziś
niezwykle istotną rolę w środowiskach
lokalnych. – Wyjeżdżamy nie tylko do
pożarów, ale w zasadzie do każdego
zgłoszenia. Zabezpieczamy także dodatkowo różne wydarzenia – zauważa
druhna, zwracając uwagę na systema-

kiem maja tradycyjną okazję do świętowania. Obchody Dnia Strażaka były doskonałą sposobnością, aby najbardziej
zasłużeni ochotnicy odebrali medale
i wyróżnienia za swoje zaangażowanie.
Nieco później odbyła się akcja „Wrzuć
piątaka dla strażaka”, która zakończyła
się nie lada sukcesem. Strażacy z Kóz
zebrali blisko 19 tys. zł, które to środki
przeznaczone zostaną na zakup sprzętu
wykorzystywanego podczas działań ra(Marcin Nikiel)
towniczo-gaśniczych.

foto: OSP Kozy

ki i kolegów z Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej, demonstrującej strącanie
pachołków poprzez dynamiczne natarcie. – Tego typu pokazy wzbudzają
zazwyczaj duże zainteresowanie. Są
bardzo potrzebne, bo pozwalają zademonstrować to, co robimy, a to przekłada się na coraz więcej chętnych osób,
by działać na rzecz ludzi – mówi druhna
z Kóz Marta Pielesz. Sama jeszcze jako
uczennica gimnazjum postanowiła, że
to właśnie droga, którą zamierza podą-

