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Uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach pod opieką Elż-
biety Zembali i Marzeny Faron uzyskali wartościową nagrodę w ogól-
nopolskim konkursie „Nauka z klasą” – to 20 tysięcy złotych! Posłuży 
ona na wyposażenie wspierające edukację ekologiczną. Zadaniem kon-
kursowym było wykonanie przez uczniów pracy plastycznej dowolną 
techniką na temat „Jestem Ekobohaterem”, pokazującej jak dzieci od 
najmłodszych lat dbają o środowisko. Po zakwalifikowaniu się do dru-
giego etapu o wygranej decydowała ilość oddanych głosów na wybra-
ną pracę drogą elektroniczną. Duże zaangażowanie rodzin uczniów, 
kolegów, nauczycieli i wszystkich znajomych przyczyniło się do zajęcia 
4. miejsca pośród finałowej „20”.                     (SP/RED)

Szkolni ekobohaterowie

Kartka Wielkanocna

foto: firma.kaufland.pl.

foto: arch.

Początkiem lutego po raz kolejny przestrzeń wokół Pałacu Cze-
czów i parku została ozdobiona w walentynkowe serduszka. 
Dzięki pracownikom Domu Kultury w Kozach jedno serdusz-
ko-ramka stanęło pod pałacem, a drugie obok pomnika kózek na 
ul. Szkolnej. Zainspirowały one do konkursu na „serduszkowe” 
zdjęcie w koziańskiej przestrzeni. Pomysłowości i kreatywności 
uczestnikom nie zabrakło, ostatecznie zwycięską pracą zosta-
ło sympatyczne, rodzinne zdjęcie wykonane na jednej z polan. 
Gratulując zwycięzcom, zachęcamy do udziału w kolejnych 
gminnych konkursach.                (RED)

Koziańskie Walentynki

foto: arch. UG

To już 14. odsłona tradycyjnego, przedświątecznego konkursu 
na „Koziańską Pisankę Wielkanocną”. Prace – wykonane do-
wolną techniką – zgłaszać można w recepcji Pałacu Czeczów 
w dniach 25.03-1.04, kartę zgłoszeniową pobrać można bezpo-
średnio w recepcji lub za pośrednictwem strony www.domkultu-
ry.kozy.pl, gdzie znaleźć można również szczegółowy regulamin. 
W dniach 4-10 kwietnia przewidziano wystawę, w ostatnim jej 
dniu nastąpi również rozstrzygniecie (10.04, godz. 16.00). Kon-
kurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspiera-
nego przez Gminę Kozy.

(MS)

Pisanki na start

Ogłoszono doroczny konkurs związany z przygotowaniem świątecz-
nej kartki wielkanocnej promującej gminę Kozy. Zasady konkursu 
przewidują przede wszystkim umieszczenie na niej elementów zwią-
zanych z naszą miejscowością. Może to być np. herb, charakterystycz-
ne miejsce, budowla czy inne symbole kojarzące się z Kozami, rzecz 
jasna w połączeniu z symboliką Świąt Wielkiej Nocy. Prace składać 
można do 25 marca br. na Dzienniku Podawczym oraz w sekretaria-
cie UG Kozy. Organizatorem zabawy jest Gmina Kozy oraz Stowa-
rzyszenie Kozianki. Obok prezentujemy jedną z archiwalnych prac.

 (RED)

foto: arch. KW 
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Gdy porankiem 24 lutego br. media 
poinformowały o inwazji Rosji na 
Ukrainę wielu z nas niedowierza-
ło. Wojenne komunikaty, doty-
czące tej części świata, większość 
z nas zna z lekcji historii. Tymcza-
sem brutalna napaść rosyjskiego 
wojska stała się faktem. 
Nie pozostaliśmy jednak obojętni 
wobec naszych sąsiadów i przyjaciół 
z Ukrainy, a w Polsce błyskawicznie 
ruszyły akcje pomocowe. Nie ina-
czej, sytuacja miała miejsce w Ko-
zach, a nasza gmina dołączyła m.in. 
do zbiórki Polskiego Czerwonego 
Krzyża. – Wśród naszej społeczno-
ści mieszka wielu obywateli Ukrainy, 
sympatycznych i pozytywnych osób. 
Nie mogliśmy pozostać obojętni 
– mówi Jacek Kaliński, wójt gminy 
Kozy. Istotnie, Gmina Kozy już na-
zajutrz podjęła decyzję o włączeniu 
się do zbiórki, a pałacowa galeria stała 
się punktem, gdzie dostarczyć można 
było najpotrzebniejsze dary – żyw-
ność z długim terminem ważności, 
ubrania czy środki czystości. – Po 
dwóch dniach musieliśmy zbiórkę 
zawiesić, odzew koziańskiej społecz-
ności był niesamowity – dodaje wójt. 
– Drzwi nie zamykały się, a kolejne 
osoby pojawiały się z darami. Pokaza-
liśmy, że mamy wielkie serca – mówi 
jedna z pracownic Domu Kultury 
pracująca przy zbiórce.
Równocześnie Gmina Kozy szybko za-
jęła się koordynacją pomocy, zachęca-
jąc wszystkich do niesienia wsparcia. – 
W gminie powstała baza informacyjna 
dla osób poszukujących pomocy lub ją 
oferujących. Przygotowana została baza 
z dostępnymi lokalami i mieszkaniami, 
lista osób mogących udzielić wsparcia przy 
transporcie, informacje związane ze wspar-
ciem medycznym i prawnym – tłumaczy 

Marcin Lasek, zastępca wójta gminy Kozy. 
– Codziennie aktualizujemy informacje 

na naszej stronie internetowej oraz profilu 
Gmina Kozy na portalu społecznościo-
wym facebook.com – dodaje. Informacje 

dot. wsparcia dla Ukrainy uzyskać można 
również u gminnego koordynatora – tel. 

538-551-939, d.lukaszewicz@kozy.
pl. W remizie OSP Kozy utworzony 
został punkt dystrybucyjny dla po-
trzebujących. 
Bieżącymi informacjami związa-
nymi z potrzebami wymieniają się 
także sami mieszkańcy, na Facebo-
ok’u powstała m.in. grupa „Kozy dla 
Ukrainy”, wiele osób pomogło i po-
maga swoim znajomym z Ukrainy. 
Do wsparcia dołączyło wielu z nas 
– przynosząc najpotrzebniejsze 
rzeczy, wpłacając środki na organi-
zowane zbiórki, pomagając indy-
widualnie. Wyjątkowego wsparcia 
udzielili również nasi strażacy. 
Specjalistyczny sprzęt – m.in. tor-
ba medyczna, węże, prądownice, 
hełmy czy agregaty prądotwórcze 
przekazane zostały dla ukraińskich 
strażaków. 
To jednak nie koniec wsparcia 
i solidarności z narodem ukraińskim. 
W koziańskim parku – w czwartek 
3 marca br., w sposób symboliczny 
wyraziliśmy naszą solidarność, two-
rząc ogromne, niebiesko-żółte serce 
i wykonując fotografie za pomocą 
drona. W świetlicy w budynku przy 
ulicy Przeczniej 3 (na tzw. LKS-ie), 
od 7 marca br. ruszyły natomiast 
codzienne zajęcia i spotkania dla 
społeczności ukraińskiej, szczegó-
ły prezentujemy w ramce poniżej. 
– Reagujemy na bieżąco mając na-
dzieję, że wojna na Ukrainie szybko 
przejdzie do historii – podkreśla Ja-
cek Kaliński. Ostatnie tygodnie były 
dla wszystkich nas wielką próbą i eg-
zaminem. Pokazaliśmy solidarność 

i ogromne serca. Pokazaliśmy, że drugi 
człowiek jest dla nas najważniejszy.   
      (MS)

Solidarni z Ukrainą! 

Szanowni Goście z Ukrainy
Od poniedziałku 7 marca 2022 r. w godzinach od 9.00 do 
13.00 zapraszamy Was do świetlicy w budynku przy ul. 
Przeczniej 3 w Kozach. Czeka na Was kawa, herbata, po-
częstunek, a dla dzieci zabawy. Możecie spotkać się i poroz-
mawiać ze swoimi rodakami. Świetlicę prowadzia pani Olga 
– Ukrainka mieszkająca w Kozach od 18 lat. 

Zapraszamy serdecznie.
Samorząd Gminy Kozy 

Дорогі Гості з України
З понеділка 7 березня 2022 від 9:00 до 13:00 запрошуємо 
Вас до приміщення за адресою вул. Przecznia 3, в 
Козах. Тут чекає на вас кава, чай, солодощі, а для дітей 
забави. Можете зустрітися і порозмовляти зі своїми 
одноземцями. Заняття вестиме пані Ольга – українка, 
яка вже понад 10 років живе в нашій місцевості. 

Щиро запрошуємо.
Місцеве самоврядування в Козах

Solidarność ze społecznością ukraińską kozianie wyrazili m.in. 
poprzez serce w barwach Ukrainy. Symboliczną fotografię 
przygotowano w parku.

Specjalistyczny sprzęt dla druhów z Ukrainy przygotowali ko-
ziańscy strażacy, włączając się do ogólnopolskiej akcji zorga-
nizowanej przez Państwową Straż Pożarną.

Zbiórka w ramach Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozach 
przerosła oczekiwania. W dwa dni zebrano wszystkie potrzeb-
ne dary. 

foto: arch. 
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Nie tylko wykłady!
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Kozach to nie tylko zajęcia i wykła-
dy. W lutym grupa słuchaczy wyjecha-
ła na wycieczkę do Krakowa. 
Była to pierwsza wspólna wyprawa od 
momentu rozpoczęcia się w Polsce 
pandemii. Odróżniła ją jednak również 
od innych forma transportu, bowiem 
uczestnicy skorzystali z podróży koleją. 
Dla niektórych była to pierwsza podróż 
pociągiem do Krakowa, dla innych po 
bardzo długiej przerwie. Jak wygląda-
ła więc wycieczka? Dzień rozpoczął się 
wcześniej niż zwykle. O 6.30 wszyscy ze-
brali się na peronie kolejowym i cierpli-
wie czekali na przyjazd pociągu. Podróż 
z przesiadką w Kalwarii Zebrzydowskiej 
Lanckoronie minęła spokojnie i przy-
jemnie, szczególnie ostatni odcinek, gdy 
odbywała się wygodnym IC.
Wycieczka przebiegła zgodnie z planem. 
Rozpoczęła się już po wyjściu z nowego 
dworca kolejowego, gdy większość szuka-
ła wzrokiem… starego budynku dworca. 
O mijanych zabytkach i historii najciekaw-

szych miejsc opowiadał Mirosław Frączek. 
O barbakanie, bramie floriańskiej i zabyt-
kowych kamienicach przy ul. Floriańskiej. 
Był czas, by każdy mógł wejść do Kościoła 
Mariackiego. Z Rynku ul. Grodzką grupa 
kierowała się ku pałacowi Biskupa Erazma 
Ciołka, w którym mieści się oddział Mu-
zeum Narodowego. To miał być główny 
cel wycieczki. W galerii tego muzeum – 
„Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek”, 
eksponowany jest drewniany strop starego 
kościoła w Kozach, rozebranego w 1900 r. 
Zasłuchani w opowieści przewodnika 
muzealnego, zadzierając wysoko głowę 
do góry słuchacze mogli podziwiać to, co 
dla dawnych mieszkańców Kóz było co-
dziennością – postacie świętych w rajskim 
ogrodzie, otoczonych roślinnością i zwie-
rzętami. Polichromia starego, drewniane-
go kościoła jest jednym z najcenniejszych 
zabytków związanych z Kozami.
Po krótkiej przerwie grupa kontynuowa-
ła zwiedzanie – była na Wawelu, później 
dotarła do bazyliki św. Stanisława Na 
Skałce, gdzie przy sadzawce św. Stanisła-

wa przypomniany został temat fresku ze 
współczesnego kościoła w Kozach czyli 
„Wskrzeszenia Piotrowina”. Grupa zwie-
dziła kościół św. Katarzyny, by wreszcie 
dotrzeć do serca dawnego Kazimierza, 
czyli na Plac Wolnica. W byłej dzielnicy 
zamieszkałej przez Żydów uczestnicy 
słuchali o dawnej i niedawnej historii tej 
krakowskiej dzielnicy i jej mieszkańców, 
o licznych synagogach, domach mo-
dlitw, cmentarzach.
Ostatnim wspólnym punktem wycieczki 
była siedziba biskupów krakowskich na ul. 
Franciszkańskiej 3, z którego okna spoglą-
dał Jan Paweł II oraz kościół franciszkanów.
Wieczorem, z bagażem wrażeń uczestnicy 
wracali do domu, planując kolejne wyjaz-
dy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, 
by skorzystać z propozycji przygotowywa-
nych przez UTW w Kozach, zachęcamy 
do kontaktu poprzez e-mail: utw@kozy.pl, 
za pośrednictwem profilu facebookowego 
- www.facebook.com/utw.kozy lub dopy-
tując o szczegóły w biurze Domu Kultury 
w Kozach.             (UTW/RED)

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
w Kozach ma za sobą pierwszą zbiórkę 
krwi w tym roku, w styczniu odbyła się 
też uroczystość wręczenia wyróżnień dla 
najbardziej aktywnych klubowiczów. 
Podczas gali w Pałacu Czeczów odznacze-
nie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu” odebrali Jan 
Pudełko i Jan Samerlik.  – Takie od-
znaczenia otrzymuje się oddając co 
najmniej 20 litrów krwi – tłumaczą 
przedstawiciele KHDK. Odznakę 
„Honorowy Dawca Krwi II stop-
nia” – za oddanie ponad 10 litrów 
krwi, otrzymała natomiast Monika 
Ropska. – Dziękujemy wszystkim 
zaproszonym gościom i członkom 
klubu, za obecność, dobre słowo, za 
całokształt – napisali na swoim pro-

filu facebookowym podsumowując wyda-
rzenie organizatorzy. 
W lutym odbyła się natomiast pierwsza te-
goroczna zbiórka krwi. Zarejestrowało się 
w niej 48 osób, 36 z nich oddało ostatecz-
nie krew (w tym 10 kobiet). Co warte pod-
kreślenia, w tym gronie znalazło się rów-

nież 5 dawców pierwszorazowych. Efekt? 
Zebrano 16,2 l krwi! A co warte podkre-
ślenia, zainteresowanie było tak duże, że 
nie wszyscy zdążyli oddać krew. – Kto chce 
oddać krew, zawsze może zrobić to odwie-
dzając oddział terenowy w Bielsku-Białej – 
tłumaczą organizatorzy koziańskiej zbiórki.

Nie pozostaje nam nic innego, jak 
pogratulować, przypominając rów-
nocześnie, że była to dopiero pierw-
sza tegoroczna zbiórka krwi zapla-
nowana w Kozach. Kolejne z nich 
odbędą się 22 maja, 28 sierpnia i 6 
listopada. Szczegóły znaleźć można 
w sieci, odwiedzając profil FB ko-
ziańskiego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi PCK - www.facebo-
ok.com/krwiodawstwoKozy/.  

(MS)

Wyróżnienia i zbiórka
foto: arch. UTW 

foto: arch. KHDK
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10 lutego 2022 r., odbyła się XXXVIII 
sesja Rady Gminy Kozy, na której pod-
jęto następujące uchwały:

1) Nr XXXVIII/272/22 w sprawie 
współdziałania z jednostkami samo-
rządu terytorialnego w celu utwo-
rzenia Klastra Energii Powiatu Biel-
skiego;

2) Nr XXXVIII/273/22 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 2022 – 2035;

3) Nr XXXVIII/274/22 w sprawie 
Uchwały Nr XXXVI/261/21 Rady 
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021 

roku. Uchwała Budżetowa na 2022 
rok Gminy Kozy;

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach 
Rady Gminy oraz materiały będące 
przedmiotem obrad dostępne są na 
stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Gminy Kozy www.
bip.kozy.pl. 

(BRG)

Relacja z XXXVIII sesji Rady Gminy Kozy

Pomieszczenie pełniące funkcję pral-
ni i suszarni, a służące korzystającym 
z obiektów sportowych przy ulicy Prze-
czni w Kozach, przeszło kompleksową 
modernizację.

W trakcie przeprowadzonego remontu 
wykonana została przez zespół pracowni-
ków Centrum Sportowo-Widowiskowe-
go nowa instalacja elektryczna, powstało 
także przyłącze wodne i kanalizacyjne. Za-
montowane zostały płytki, a całe pomiesz-
czenie pomalowano i wyposażono w nie-
zbędny w tym miejscu sprzęt. Dodatkowo 
nowe oblicze zyskał korytarz, to dzięki 
jego wymalowaniu, położeniu wykładziny 
i wymianie drzwi. 

(R)

Lepsze warunki dla sportowców

foto: arch. CSW Kozy 

Siłownia „pod chmurką”
To już kolejne w naszej miejscowości urzą-
dzenia umożliwiające dodatkową aktyw-
ność fizyczną na placach zabawach. Mowa 
rzecz jasna o urządzeniach do ćwiczeń za-
montowanych w ramach placu zabaw przy 
ulicy Słonecznej, czyli tzw. siłowni „pod 
chmurką”.  
– Sukcesywnie staramy się podnosić stan-
dard miejsc rekreacji i odpoczynku w na-
szej miejscowości. Tym razem doposażony 
został plac zabaw w Górnej Wsi – tłumaczy 
Marcin Lasek, zastępca wójta gminy Kozy. 
Przypomnijmy, że to jeden z najnowszych 
placów, sfinansowany w ramach udziału 
naszej gminy w konkursie Podwórko Ta-
lentów NIVEA. Uroczyste otwarcie miało 
miejsce w czerwcu ubiegłego roku. A tzw. 
siłownie pod chmurką dostępne są również 
na innych placach zabaw – m.in. przy ulicy 
Lipowej, Podgórskiej, Tęczowej czy Wrzo-
sowej. Aktualnie prowadzone są przeglądy 
wszystkich urządzeń, by wraz z nadejściem 
wiosny najmłodsi od początku mogli spę-
dzać wolny czas na świeżym powietrzu.  (MS)

foto: MS 
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Masz wątpliwość, czy prawidłowo segregujesz odpady komunal-
ne? To już nie problem! Od marca br. na stronie Urzędu Gmi-
ny Kozy – www.kozy.pl, pojawiła się wyszukiwarka odpadów 
komunalnych ułatwiająca mieszkańcom segregację. Na jakiej 
zasadzie funkcjonuje internetowe narzędzie? Wpisując w wyszu-
kiwarce nazwę odpadu dowiemy się, do którego pojemnika czy 
worka powinniśmy wrzucić dany odpad. 

Wyszukiwarka przygotowana została z myślą o ułatwieniu co-
dziennej segregacji, wszak w niektórych przypadkach zasady 
segregowania mogą różnić się nieznacznie od tych przyjętych 
w innych gminach. Poprzez narzędzie z łatwością dowiaduje-
my się, do jakiego pojemnika powinien trafić wskazany przez 
nas odpad. 

(UG)

Wyszukiwarka odpadów komunalnych

Termin opłat za śmieci
Przypominamy mieszkańcom, że 31 marca br. upływa termin uiszczenia I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi 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)

W naszej miejscowości trwa zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych, w marcu plano-
wane są odbiory z posesji w czterech rejo-
nach, kolejne trzy zaplanowane zostały na 
maj. Poniżej prezentujemy szczegóły.
Terminy:

MARZEC

REJON 1 25  marca

REJON 2 23  marca

REJON 6 30  marca

REJON 9 18  marca

MAJ

REJON 3 20  maja

REJON 5 16  maja

REJON 10 31  maja

Jak przygotować odpady?
Prosimy o przygotowanie i  wystawianie 
gabarytów przed posesją do godz. 6.00. 
Do gabarytów zaliczamy m.in: meble, ma-
terace, dywany, wózki dziecięce, suszarki 
na pranie, deski do prasowania, rowery, 
duże zabawki.  
Uwaga! Do odpadów wielkogabaryto-
wych nie zaliczamy sprzętu AGD, RTV!
Z terenu nieruchomości nie będą rów-
nież odbierane:
1) odpady budowlane, np. drewniane de-

ski, belki, panele, ramy okienne, drzwi 
czy elementy ogrodzenia, zużyte umy-

walki, muszle toaletowe, grzejniki;
2) części samochodowe, motorowery 

i kosiarki spalinowe;
3) opony.
Chrońmy naszą planetę już dzisiaj, prowa-
dząc odpowiedzialną i rozsądną politykę 
gospodarowania odpadami, jeżeli jest to 
możliwe, naprawiajmy sprzęty, odnawiaj-
my meble, przekazujmy je nowym wła-
ścicielom, w ten sposób dajemy im nowe, 
dłuższe życie.

Wykaz ulic w wybranych rejonach:
REJON 1 – ulice: BŁAWATKÓW, CICHA, 
DOLNA, JANA III SOBIESKIEGO, JAŚMINO-
WA, KRAŃCOWA (od WITOSA do wiaduktu) 
KRZEMIONKI, KWIATOWA, MARGARET-
KI, MIODOWA, MOSTOWA, NADBRZEŻNA 
(od wiaduktu do Pisarzowic nr nieparzyste), NA-
GIETKOWA, POGODNA, POZIOMKOWA, 
SPÓŁDZIELCZA, STAWOWA, WIKLINOWA, 
WITOSA, WOSKOWA, WRZOSOWA, WY-
ZWOLENIA
REJON 2 – ulice: AGRESTOWA, BIELSKA (nr 
parzyste), BOCZNA, BRATKÓW, CEDROWA, 
CHMIELOWA, CMENTARNA, KRAŃCOWA 
(do wiaduktu), KRZEMOWA, MALOWANA, 
MŁYŃSKA, POD GRAPĄ, POPRZECZNA, 
PORZECZKOWA, RADOSNA, SADOWA, SA-
SANEK, SIKOREK, ŚW. WALENTEGO, TOPO-
LOWA
REJON 3 – ulice: AGAWY, BIELSKA (numery 
nieparzyste od ulicy SPACEROWEJ do WAPIEN-
NEJ), BRZEZINY, DO LASU, KARPACKA, 

KRZEWÓW, MAKOWA, MARZEŃ, OLCHO-
WA, PIĘKNA, POŁUDNIOWA, PTASIA, ROL-
NA, SPACEROWA, SREBRNA, STROMA, 
WIERZBOWA, WINOROŚLI, WYPOCZYNKO-
WA, ZAKOLE, ZŁOCIENI, ZŁOCISTA, ZŁOTA
REJON 5 – ulice: ASTRÓW, AZALIOWA, BU-
KIETOWA, IRYSÓW, KROKUSÓW, LAZU-
ROWA, LILIOWA, MAGNOLII, STOKROTEK, 
STORCZYKÓW, TĘCZOWA, TULIPANÓW, 
WIEJSKA, WILGI, WIŚNIOWA, WSPÓLNA, 
ZDROJOWA, ZJAZDOWA
REJON 6 – ulice: BAGRÓWKA, BESKIDZKA 
(nr parzyste), BIAŁA, BIELSKA (numery nieparzy-
ste od ulicy Wapiennej do Beskidzkiej), CHROBA-
CZA, GÓRNA, JASNA, JODŁOWA, KRĘTA, LE-
GIOŃSKA, MACIERZANKI, MIŁA, PSZCZELA, 
SKOŚNA, SŁONECZNA, SŁONECZNIKÓW, 
SMREKÓW, SOSNOWA, STRUMYKÓW, WA-
PIENNA, ZAWIŁA
REJON 9 – ulice: BORÓWKOWA, BRZO-
ZOWA, CHABROWA, CHLUBNA, CZAJKI, 
CZAPLI, CZEREŚNIOWA, FOLWARCZNA, 
GOŁĘBIA, JABŁONIOWA, JAWOROWA, JE-
MIOŁY, KĘCKA, KONCERTOWA, KONWA-
LII, LASKOWA, LISTONOSZY, MALINOWA, 
NADBRZEŻNA (od SOBIESKIEGO do PISA-
RZOWIC nr parzyste), ORCHIDEI, ORLIKÓW, 
POLNA, PRZECZNIA (od SOBIESKIEGO do PI-
SARZOWIC), ROLNICZA, RÓŻANA, RZECZ-
NA, SOWY, SÓJKI, WIEŻOWA, ZIELONA
REJON 10 – ulice: BAŻANTÓW, BESKIDZKA 
(nr nieparzyste), CHOINKOWA, CYPRYSÓW, 
DZIAŁY, GÓRSKA, HERBACIANA, LEŚNA, 
LUDOWA, MAŁA, PANIENKI, PAPROCI, PIA-
SKOWA, PIWONII, RÓWNA, SERDECZNA, 
WCZASOWA, WILLOWA, ZAMKOWA, ŹRÓ-
DLANA.     (UG)

Odpady wielkogabarytowe 
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Na naszych łamach tradycyjnie przybliża-
my szczegóły związane z budową kanaliza-
cji, zarządzaną przez Jednostkę Realizującą 
Projekt pn. „Budowa Kanalizacji Sanitar-
nej w Gminie Kozy etap X” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko w Gminie Kozy. 

ZADANIE nr 2 – „Budowa kanali-
zacji sanitarnej w rejonie Kolektora 
Czerwonka od granicy gminy do to-
rów PKP oraz w rejonie ulicy Dolnej” 
–  jest zakończone. Mieszkańcom ulic: 
Czereśniowej, Laskowej, Kęckiej, Polnej, 
Cisowej, Świerkowej, Klonowej, Modrze-
wiowej, Dębowej, Dolnej, Gołębiej, Sójki, 
Wieżowej, Rzecznej, Czystej, Przeczniej, 
Orzechowej, Brzozowej, Jemioły – przy-
pominamy, że w kwietniu kończy się okres 
6-cio miesięcznego zrealizowania przyłą-
czy do budynku. 
ZADANIE nr 3 – „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, 
obejmującej rejon: Krzemionki” – zo-

stało zakończone. Mieszkańcom ulic: Sa-
dowej, Chmielowej, Mostowej, Krzemo-
wej, Św. Walentego, Agrestowej, Sasanek, 
Sikorek, Bratków, Bocznej, Krańcowowej, 
Bielskiej, Malowanej – przypominamy, że 
na przyłączenie do kanalizacji każdy wła-
ściciel ma pół roku od dnia otrzymania pi-
sma informującego z Urzędu Gminy Kozy. 
Obecnie to połowa tego okresu na zreali-
zowanie przyłączy. 
Na ZADANIU nr 4 – „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gmi-
ny Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, 
obejmującej rejon: Małe Kozy, Wró-
blowice” – zakończono prace budowla-
ne. Aktualnie trwa procedura weryfikacji 
dokumentacji powykonawczej celem uzy-
skania pozwolenia na użytkowanie kana-
lizacji objętej przedmiotowym zadaniem. 
Dalszym etapem będzie informowanie 
mieszkańców o konieczności podłączenia. 
ZADANIE nr 5 – „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy 
Kozy, wzdłuż potoku 

Pisarzówka, obejmującej rejon: Sta-
ry Dwór” – zostało zakończone. Aktual-
nie Jednostka Realizująca Projekt złożyła 
wniosek do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej 
o pozwolenie na użytkowanie nowo wybu-
dowanej sieci.
Przypominamy, że w sieci dostępny 
jest filmik instruktażowy obrazujący 
„krok po kroku”, jakie działania nale-
ży podjąć w momencie otrzymania 
pisma dotyczącego przyłączeń. Znajdu-
ję się on na stronie internetowej Gminy 
Kozy – www.kozy.pl/jrp/aktualnosc/pr-
zylaczenie-do-nowo-wybudowanej-sieci-
kanalizacyjnejkrokpokroku/48.html, obej-
rzeć można go również skanując znajdujący 
się obok QR kod. 

Dobiega końca realizacja przebudowy ulic Kalinowej, 
Lipowej i Morelowej w Kozach. W ostatnich tygodniach 
zakończono układanie podbudowy pod warstwy asfal-
tu na końcowym odcinku ulicy Lipowej, ułożone zostały 
równocześnie chodniki dla pieszych. Po ułożeniu asfaltu, 
wykonawca inwestycji przystąpi do zabudowy wyniesio-
nych skrzyżowań, mających na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego w ra-
mach Osiedla Północ. Do szczegółowego podsumowania 
całej inwestycji powrócimy w kolejnych wydaniach naszej 
gazety.

(RED)

Ostatnia prosta

foto: MS 

Kanalizacyjne postępy

UWAGA! Brak zastosowania się do 
warunków technicznych wykonania 
przyłącza wydanych przez  ZWiK w Wi-
lamowicach, skutkuje brakiem możli-
wości spisania protokołu odbioru koń-
cowego przyłącza. Prosimy, aby przed 
przystąpieniem  do wykonania robót 
budowlanych dokładnie zapoznali się 
Państwo z treścią dokumentacji otrzy-
manej z Urzędu Gminy Kozy, w tym 
wydanymi przez ZWiK w Wilamowi-
cach warunkami technicznymi. 
Wszelkie informacje dotyczące wyko-
nania przyłącza kanalizacyjnego można 
uzyskać pod numerem telefonu 33 829-
86-52 oraz osobiście w biurze Jednostki 
Realizującej Projekt w Urzędzie Gminy 
Kozy, pokój nr 23 (II piętro).

Szczegółowy materiał instrukatażowy, wyjaśniający „krok po kroku” realizację 
przyłącza kanalizacyjnego, dostępny jest w serwisie YouTube na kanale Gminy Kozy.



8 Koziańskie Wiadomości
MARZEC 2022 EDUKACJA

Pierwsza pomoc 
bez tajemnic

Ostatni dzień ferii zimowych był 
bardzo pożytecznie i efektywnie 
wykorzystany przez 27 uczniów ko-
ziańskiego Liceum Ogólnokształcą-
cego, którzy aktywnie uczestniczyli 
w rozszerzonym Maltańskim Kursie 
Pierwszej Pomocy.
Prowadzący szkolenie czynny ratownik 
medyczny Mariusz Zawada wraz z gru-
pą wolontariuszy Maltańskiej Służby 
Medycznej zrealizował treści i zadania 
zgodnie z nowymi zaleceniami Euro-
pejskiej Rady Resuscytacyjnej. Kilkugo-
dzinne wykłady, prezentacje multime-
dialne i – co najważniejsze – praktyczne 
ćwiczenia na fantomach pozwoliły zdo-
być uczniom niezbędne umiejętności 
i wiedzę do udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Potwierdzone 
zostało to uzyskaniem stosownego cer-
tyfikatu – dyplomu honorowanego na 
terenie całej UE.     (LO)

Szkoła Podstawa nr 2, dzięki wsparciu 
Rady Rodziców, przystąpiła do akcji 
„Różowa skrzyneczka”. Niedawno  ko-
ordynator projektu z ramienia szkoły 
– Anna Kózka-Filarska – odebrała skrzy-
neczkę, która została zamieszczona w to-
alecie dziewcząt.
Priorytetowym celem Fundacji „Różowa 
Skrzyneczka” jest powszechny dostęp do 
bezpłatnych środków higieny osobistej, 
walka z wykluczeniem i tabu związanym 
z menstruacją, gdyż miesiączka nie jest 
„przypadłością” ani chorobą. Jest ele-
mentem naturalnie występującego cyklu 
biologicznego i tak właśnie powinna być 
traktowana. Dzięki temu przedsięwzię-
ciu „te dni” nie muszą być dla uczennic 
krępujące, nie trzeba się wstydzić, ani 
martwić czy w razie potrzeby będą mia-
ły odpowiednie środki. Teraz czują się 
bezpiecznie i komfortowo, bo nie trzeba 
już „poszukiwać”  ani prosić o to, co wte-

dy niezbędne –  pracownicy szkoły  do-
kładają  wszelkich starań, by zawsze coś 
było w środku.
Działamy zgodnie z zasadą: weź, jeśli 
potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nad-
miar! Więcej informacji można uzyskać 
na stronie www.rozowaskrzyneczka.pl.

(SP2)

Różowa skrzyneczka

To już tradycja, że uczniowie naj-
młodszych klas Szkoły Podstawo-
wej nr 1 żegnają karnawał radosnym 
balem przebierańców.
Ze względu na pandemię, bale zorgani-
zowane 10 i 11 lutego br. dla uczniów 
klas 0-3, odbyły się tym razem w innej 
formie. Nie przeszkadzało to jednak 
uczestnikom w doskonałej zabawie. 
Dzieci bawiły się w pięknie przystro-
jonych klasach we własnym gronie. Po 
wielkiej prezentacji pomysłowych stro-
jów rozpoczęły się tańce przeplatane 

zabawami oraz konkursami. Oczywiście 
nie zabrakło też słodkiego poczęstunku. 
Zgodnie wszystkie dzieci stwierdziły, że 
impreza na zakończenie karnawału była 
przednia, choć... zbyt krótka.       (SP)

Bal zakończył karnawał

W pierwszym semestrze roku szkol-
nego 2021/2022 uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego im. K.K. Ba-
czyńskiego w Kozach mieli okazję 
uczestniczyć w wielu zajęciach i wy-
darzeniach, które umożliwiły im 
praktyczne wykorzystanie języka 
angielskiego oraz sprawdzenie swo-
ich umiejętności językowych.
We wrześniu placówka wspólnie świę-
towała Europejski Dzień Języków Ob-
cych. Uczniowie przystąpili do między-
klasowego konkursu wiedzy o krajach 
unijnych przeprowadzonego w języku 
angielskim, a zwycięski zespół oprócz 
nagród indywidualnych wygrał również 
słodycze dla całej klasy.

Jak co roku w okresie przedświątecz-
nym uczniowie brali udział w cyklu lek-
cji poświęconych tematyce bożonaro-
dzeniowej w krajach anglojęzycznych. 
Już niedługo uczniowie będą mieli 
okazję pogłębić swoją wiedzę o Irlan-
dii podczas wydarzeń zaplanowanych 
przez nauczycieli języka angielskiego 
związanych z obchodami dnia św. Pa-
tryka.
W październiku odbyły się wyjazdowe 
warsztaty języka angielskiego Eurowe-
ek. Tydzień spędzony przez uczniów 
klas I i II w Kotlinie Kłodzkiej był oka-
zją do rozwijania umiejętności języko-
wych, jak również integracji i świetnej 
zabawy. Zajęcia prowadzili nauczycie-

le z różnych stron świata, np. Kanady, 
Włoch, Albanii. W pierwszym seme-
strze uczniowie mieli również możli-
wość przystąpienia do Olimpiady Języ-
ka Angielskiego oraz Konkursu Języka 
Angielskiego dla uczniów szkół śred-
nich. Wysoki poziom konkursów nie 
odstraszył chętnych. Ważnym wydarze-
niem pod koniec pierwszego semestru 
były matury próbne z jęz. angielskiego, 
przeprowadzone na poziomie podsta-
wowym i rozszerzonym, do których 
przystąpili uczniowie klas III. Była to 
dla nich świetna okazja do zmierze-
nia się z arkuszem maturalnym oraz 
sprawdzenia w praktyce swojej wiedzy 
i  umiejętności.      (LO)

Język to podstawa

foto: arch. SP2 

foto: arch. LO
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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 zwiększe-
nie cyfryzacji instytucji samorządowych 
oraz jednostek im podległych i nadzoro-
wanych, a także zwiększenie cyberbez-
pieczeństwa. 
26 stycznia br. podpisano Umowę o po-
wierzenie grantu w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfro-
wej odporności na zagrożenia REACT-
-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 

na zagrożenia dotyczące realizacji pro-
jektu 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 organiza-
cyjnych, zapewniając im odpowiedni 
poziom zabezpieczeń w infrastrukturze 
informatycznej. Wpłynie to na możli-
wość rozwoju świadczonych usług oraz 
bezpieczeństwo przetwarzanych w nich 
danych, jakość połączeń i ciągłość dzia-
łania na wypadek awarii.
Realizacja projektu przyczyni się ponad-
to do ograniczenia negatywnych skut-
ków społecznych, gospodarczych oraz 
edukacyjnych wywołanych przez pande-
mię COVID-19 w latach 2020/21.

W ramach przedmiotowego projektu 
zagwarantowanie cyberbezpieczeństwa 
samorządowych systemów informatycz-
nych zostanie zapewnione poprzez roz-
budowę zabezpieczeń logicznych, zakup 
specjalistycznego oprogramowania oraz 
wykonanie diagnozy cyberbezpieczeń-
stwa.     (UG)

Cyfrowe bezpieczeństwo
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

REKLAMA
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Nasza gmina pochwalić się może spo-
rym sukcesem. W niekomercyjnym, 
Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Po-
wiatów prowadzonym przez Związek 
Powiatów Polskich gmina Kozy zajęła 
4. miejsce w Polsce! Tym samym Kozy 
okazały się równocześnie najlepsze 
w powiecie bielskim i województwie 
śląskim. To awans aż o 17 pozycji w sto-
sunku do roku 2020!
Ranking oparty jest o oceny ekspertów 
i prowadzony na przestrzeni całego 
roku. Ocenie podlega szereg kryte-
riów, podzielonych na główne grupy 

tematyczne: działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe, rozwiązania popra-
wiające jakość obsługi mieszkańca oraz 
funkcjonowania jednostki samorządu 
terytorialnego, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, umacnianie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem infor-
macji, promocja rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
wspieranie działań na rzecz gospodar-
ki rynkowej, promocja rozwiązań eko-
energetycznych i proekologicznych, 
współpraca krajowa i międzynarodowa 

oraz działania promocyjne.
W każdym z nich nasza miejscowość 
może pochwalić się podejmowanymi 
działaniami, co pozwoliło zgromadzić 
w rankingu aż 34 395 punktów, dają-
cych ostatecznie 4. miejsce w Polsce! 
O jakich działaniach mowa? Wybrane 
z nich przybliżamy za pomocą zdjęć, 
szczegółowe zestawienie wszystkich 
działań oraz ocenianych inicjatyw zna-
leźć można na stronie internetowej – 
www.kozy.pl, lub odwiedzając serwis 
– www.ranking.zpp.pl. 

(RED)

Gmina Kozy          4. w Polsce!

Gmina Kozy w 2021 roku realizowała zadania in-
westycyjne uzyskując wsparcie z 20 programów 
krajowych oraz 7 programów zewnętrznych. To 
m.in. rozpoczęcie budowy hali sportowej, budo-
wa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa dróg 
– w tym ulic Lipowej, Kalinowej, Morelowej, 
Irysów oraz częściowo Bukietowej, Lazurowej 
i Wiśniowej. Na zdjęciu budowa hali sportowej 
przy SP2 i Liceum.

Uznanie wśród oceniających 
zakres działań edukacyjnych, 
kulturalnych i sportowych 
znalazł m.in. program stypen-
dialny dla najzdolniejszych 
uczniów oraz współorgani-
zowany przez Centrum Spor-
towo-Widowiskowe Bieg na 
Hrobaczą Łąkę, rokrocznie 
cieszący się dużą popularno-
ścią w środowisku biegaczy.

Doceniono promocję rozwiązań ekoenergetycznych i proeko-
logicznych, gdzie kluczową rolę odegrały działania związane 
z programem Czyste Powietrze, programem ograniczania ni-
skiej emisji, wsparcie finansowe związane z utylizacją azbestu, 
zabudowa eko-słupków, inwestycje w kanalizację sanitarną czy 
kontrole dronem spalin wydostających się z kominów. Punkty 
przyznano również za akcje sprzątania, nasadzenia drzew oraz 
wytyczanie szlaków pieszych i rowerowych.
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Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy: – Ranking przygotowany 
przez Związek Powiatów Polskich to bardzo obszerna i wnikli-
wa ocena. Na łamach Koziańskich Wiadomości przedstawio-
ne są tylko niektóre z nich, szczegółowe opracowanie można 
zobaczyć w sieci, do czego zachęcam. Wynik to nasz wspólny 
sukces – mieszkańców, organizacji i jednostek funkcjonują-
cych w Kozach, podejmujących się licznych działań oraz ini-
cjatyw. Wierzę, że dotychczasowa owocna współpraca będzie 
kontynuowana w bieżącym roku, co pozwoli nam zrealizować 
kolejne zadania i osiągać wyznaczone cele. Za wspólną pracę 
na rzecz naszej miejscowości dziękuję każdemu z Państwa. 

Gmina Kozy          4. w Polsce!

W ramach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego prze-
kazano na działalność organizacji pozarządowych (sto-
warzyszenia i kluby sportowe), w tym m.in. inicjatywy 
charytatywne i sportowo-rekreacyjne, kwotę ponad 233 
tysięcy złotych. Jednym z nich był Piknik „Przygoda z Afry-
ką”, a w ramach wydarzenia cieszące się ogromną popular-
nością zabawy z kolorami holi.

W minionym roku w ramach aktywizacji śro-
dowiska senioralnego gmina Kozy wzięła 
udział w programie „Wspieraj Seniora”, re-
alizowano również na szeroką skalę program 
szczepień przeciw COVID-19 oraz szczepienia 
przeciwko meningokokom. 

Wysoko oceniono 
współprace krajowe 
i międzynarodowe, a na 
uwagę zasłużyły liczne 
inicjatywy Domu Kul-
tury w Kozach. Wśród 
nich cieszący się popu-
larnością i prestiżem, 
Międzynarodowy Fe-
stiwal Orkiestr Dętych 
„Złota Trąbka”.
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Młodzi sportowcy trenujący na co 
dzień w LKS Orzeł Kozy spędzili 
kilka dni minionych zimowych ferii 
aktywnie i pożytecznie.

Obóz „Zimowe ferie z Orłem”, przezna-
czony dla licznej grupy młodych adep-
tów piłki nożnej w klubie, miał charak-
ter dochodzeniowy. Większość zajęć 
odbywała się na obiektach Centrum 
Sportowo-Widowiskowego w Kozach. 
Pod opieką trenerską Marcina Stefano-
wicza, Jakuba Wykręta i Jakuba Hon-
kisza zawodnicy mieli sposobność do 
szlifowania umiejętności podczas tre-
ningów, uczestniczyli także w aktywno-
ściach korekcyjnych, koordynacyjnych 
i motorycznych. Intensywnie pracowali 

nad swoimi słabościami, utrwalali pra-
widłowe wzorce ruchowe, a w części 
teoretycznej zapoznawali się z tajnikami 
rozumienia gry. Nie zabrakło i jednak 
czasu spędzonego pożytecz-
nie na świeżym powietrzu, co 
wszystkim młodym obozowi-
czom dostarczyło pozytywnej 
energii.
W rejon Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej udała się z kolei 
grupa dziewcząt z sekcji lek-
koatletycznej Orła Kozy. Pod 
czujnym okiem trener Beaty 
Harat, w towarzystwie pięk-
nej przyrody i iście wiosennej 
pogody, zawodniczki przygo-
towywały się do startu w zbli-

żających się Halowych Mistrzostwach 
Śląska. Z każdym dniem pobytu moty-
wacja do ciężkiej pracy rosła, a humory 
niezmiennie dopisywały.                    (LKS)

Ferie na sportowo

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

Drużyny UKS Kozy wiodły prym pod-
czas turnieju rocznika 2010 i młod-
szych, rozegranego w lutym w hali 
Centrum Sportowo-Widowiskowego.

To był turniej stojący na wysokim pozio-
mie pod względem sportowym, ale i or-
ganizacyjnym. Dopisała także atmosfera, 
a wszyscy obecni zawodnicy o jak najlepsze 

wyniki walczyli z zachowa-
niem zasad fair play. Nieprzy-
padkowo więc każdy młody 
uczestnik otrzymał tego dnia 
pamiątkowy medal.
W gronie drużyn rywalizują-
cych w Kozach najskuteczniej 
poczynali sobie reprezentanci 
miejscowego UKS. „Trójka” 
tego klubu okazała się najlep-
sza po zakończeniu meczów 
systemem „każdy z każdym”, 

a na najniższy stopień podium załapała się 
jeszcze „jedynka” UKS. Kozian przedzielili 
rówieśnicy z KS Chełmek. Kolejne miejsca 
w turnieju przypadły drużynom LKS Groń 
Bujaków, UKS II Kozy oraz Akademii 
Sportu i Rekreacji Sportlandia.
W następstwie halowych zmagań przyzna-
no wyróżnienia indywidualne. Najlepszym 
bramkarzem został Adam Żelichowski, 
zawodnikiem Michał Malarz, a królem 
strzelców Antoni Pezda. Statuetki dla naj-
lepszych piłkarzy w poszczególnych druży-
nach uzyskali w przypadku ekip UKS de-
cyzją trenerów – Mateusz Pękala, Kacper 
Gąsiorek i Wiktor Pindel.   

    (R)

Zawoja była miejscem wyjazdu 37-oso-
bowej grupy podopiecznych UKS Kozy. 
Wypoczynek w okresie ferii połączony 
został idealnie z licznymi aktywnościami. 
Najistotniejszym elementem były oczy-
wiście piłkarskie szlify, a prócz treningów 
pod fachowym okiem szkoleniowców 
odbywały się także gry wewnętrzne oraz 
sparingi. Ogromu radości młodym spor-
towcom dostarczył czas spędzony na 
świeżym powietrzu, gdzie wykorzystano 
sprzyjające warunki śniegowe. W pełni 
udała się wycieczka do Zakopanego ze 
zwiedzaniem najważniejszych miejsc 
stolicy polskich Tatr, a właściwą regene-
rację zapewniła wyprawa na baseny ter-
malne. Obóz zakończony został wręcze-
niem nagród w przeróżnych kategoriach 

odnoszących się do pobytu w górach. 
Opiekunowie docenili czystość pokoi, 
wiedzę o sporcie, sprawność w piłkarzy-

kach i grze FIFA 2022 oraz futbolowe 
umiejętności gry 1x1, żonglerki czy strza-
łów na celność.         (M)

UKS nie zawiódł

foto: CSW Kozy

Obozowy czas

foto: Arch. UKS Kozy



13SPORT

Dominik Olszowy, mieszkaniec 
Kóz startujący w zawodach enduro, 
raz jeszcze potwierdził znakomite 
umiejętności.
W kolejnych zawodach zaliczanych do 
klasyfikacji Mistrzostw Świata SuperEndu-
ro, a te odbyły się w lutym w Budapeszcie, 
Dominik Olszowy nie miał sobie równych 
w kategorii juniorskiej. Z trzech rozegranych 
wyścigów każdy zaliczyć mógł do udanych, 
a zajęcie we wszystkich miejsca na podium, 
w tym odniesienie jednego zwycięstwa, bez 
cienia wątpliwości zasługuje na uznanie.
Wymagająca pod kątem sportowym ry-
walizacja z udziałem kozianina należała do 
emocjonujących. – Po atomowym starcie 
w pierwszym wyścigu, Dominik ponow-
nie nie ustrzegł się błędu na pierwszym 
okrążeniu, po którym na chwilę stracił 

prowadzenie. Szybko jednak je odzyskał 
i podkręcił tempo na tyle, że zdublował 
podczas wyścigu trzeciego zawodnika i już 
na horyzoncie miał drugiego. W kolejnym 
wyścigu z odwróconą kolejnością na dru-
giej prostej przeciskał się na drugą pozycję, 
żeby chwilę później objąć prowadzenie, 
którego nie oddał do samej mety. Z kolei 
w trzecim i ostatnim wyścigu, Olszowy 
mimo że nie wjechał pierwszy na metę, to 
10 sekundowa kara za powrót na tor dwie 
przeszkody dalej niż wypadł Izraelczyk 
Suff Sella pozwoliła zgarnąć Dominikowi 
trzecie na Węgrzech i szóste w tym sezonie 
zwycięstwo – czytamy w medialnych do-
niesieniach z prestiżowej imprezy.
Co na to sam zainteresowany? – To był 
weekend na pełnym ogniu. Uwielbiam ści-
gać się na hali przed pełnymi trybunami. 

Kibice w Budapeszcie byli wspaniali i polski 
doping słyszałem przez cały czas. Dzięku-
ję! – oznajmił Dominik Olszowy na swoim 
zawodniczym profilu na Facebooku.      (MA)

Najszybszy w Budapeszcie

foto: Facebook/DominikOlszowy501

Zorientowane Kozy 
Po raz kolejny w naszej miejscowości odbywały się Międzynarodowe Biegi na Orientację – Zorientowane Kozy. Tym razem 
jednak uczestnicy zmagań zaproszeni zostali do koziańskiego Kamieniołomu, gdzie w towarzystwie stawu, leśnych szlaków 
i ścieżek odbywała się tegoroczna rywalizacja. Szczegółowe rezultaty znaleźć można na stronie internetowej – www.csw.
kozy.pl, do wydarzenia na naszych łamach szerzej powrócimy w kolejnym, kwietniowym wydaniu.             (RED)

Wraz ze zbliżającymi się wiosennymi rozgrywkami w A-
-klasie Podokręgu Bielsko-Biała nie zmieniają się główne 
założenia przyświecające drużynie LKS Orzeł Kozy.

– Stawianie na zawodników związanych z Kozami i budowa dru-
żyny w oparciu o utalentowanych wychowanków – tak krótko 
o nadrzędnych celach Orła mówi jego prezes Tomasz Komędera.
Kozianie kontynuują przygotowania do ligowej rundy wiosennej. 
Systematycznie trenują, dopisuje frekwencja i atmosfera w zespo-
le, a niezbędne szlify meczowe podopieczni trenera Marcina Ste-
fanowicza zbierają poprzez gry sparingowe. W jednej z ostatnich 
pokonali LKS Korbielów aż 11:4, co po wcześniejszych przegra-
nych ze Zniczem Sułkowice i Halniakiem Targanice uznać moż-
na za optymistyczny prognostyk. Spokojny czas zimowy sprzyja 
budowaniu formy, która ma zagwarantować Orłowi utrzymanie 
statusu zespołu a-klasowego. – Chcielibyśmy w miarę komforto-
wo utrzymać się w lidze i uważam to za bardzo realną perspektywę 
– zauważa sternik koziańskiego klubu.
Na półmetku sezonu 2021/2022 piłkarze Orła plasują się na 7. 
miejscu w tabeli A-klasy, mając w dorobku 17 punktów wywalczo-
nych jesienią. To równoznaczne jest z dwucyfrową przewagą nad 
drużynami z Wilamowic i Grodźca, które stawkę aktualnie zamy-
kają. To właśnie Zamek Grodziec jako pierwszy stanie naprzeciw 
kozian w rundzie rewanżowej – w sobotę 26 marca o godzinie 
16:00. Rozgrywki dla Orła finiszują konfrontacją w Ligocie 11 
czerwca.

Pełny terminarz futbolowej wiosny kształtuje się następująco:
- 26 marca, g. 16:00 – Zamek Grodziec (dom)
- 2 kwietnia, g. 17:00 – Rotuz Bronów (wyjazd)
- 9 kwietnia, g. 16:00 – Wilamowiczanka Wilamowice (dom)
- 16 kwietnia, g. 13:00 – LKS II Czaniec (wyjazd)
- 23 kwietnia, g. 16:00 – Zapora Wapienica (dom)
- 30 kwietnia, g. 17:00 – Soła Kobiernice (wyjazd)
- 3 maja, g. 16:00 – Pionier Pisarzowice (dom)
- 7 maja, g. 16:00 – KS Bystra (dom)
- 15 maja, g. 16:00 – Przełom Kaniów (wyjazd)
- 21 maja, g. 16:00 – KS Międzyrzecze (dom)
- 28 maja, g. 17:00 – Sokół Hecznarowice (wyjazd)
- 4 czerwca, g. 16:00 – Żar Międzybrodzie Bialskie (dom)
- 11 czerwca, g. 16:00 – LKS Ligota (wyjazd)

(MA)

Stawiają na swoich

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy
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Końcem lat 50. XX w. Kozy zostały ob-
jęte planem budowy szkoły tysiąclecia, 
w ramach akcji „Tysiąc szkół na tysiącle-
cie państwa polskiego”. Szkoły budowa-
ne w tramach akcji tzw. szkoły tysiąclecia, 
popularnie zwane „tysiąclatkami”, miały 
stanowić Pomnik Tysiąclecia Państwa Pol-
skiego. Potrzeba powstania nowego bu-
dynku szkolnego w Kozach była pilna. Już 
wcześniej utworzono w Kozach formalnie 
dwie szkoły: nr 1 i nr 2, ale obie funkcjono-
wały w jednym budynku – obecnej Szkoły 
Podstawowej nr 1. W ramach Ogólnopol-
skiego Komitetu Budowy Szkół fundato-
rem „tysiąclatki” w Kozach został Woje-
wódzki Związek Gminnych Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Katowicach. 

Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się 
wiosną 1960 r. W listopadzie1962 r. nowa 
szkoła „tysiąclatka” była już gotowa. Uro-
czystego otwarcia nowej szkoły dokonano 
w niedzielę 25 listopada 1962 r. Tego dnia 
o godz. 10.00 dzieci i młodzież zebrały się 
przed budynkiem „starej szkoły”, aby ją po-
żegnać, następnie w uroczystym pochodzie 
udano się przed budynek nowej. Symbo-
licznego przecięcia wstęgi dokonał ówcze-
sny I sekretarz KW PZPR Edward Gierek. 
W tym dniu uroczystość otwarcia podobnej 
„tysiąclatki” odbyła się również w Starym 
Bielsku. Koszt budowy szkoły wyniósł 8 mi-
lionów złotych. Przy szkole wybudowano 
równocześnie piętrowy dom nauczyciela. 
Nowa szkoła posiadała 11 sal lekcyjnych, 1 
pracownię fizyczno-chemiczną, 1 pracow-
nię biologiczną, 1 salę gimnastyczną, 1 aulę, 
2 pracownie do zajęć praktyczno-technicz-
nych, 1 świetlicę z zapleczem, mieszkania 
dla kierownika i dla stróża. Szkole nadano 
imię Stanisława Staszica.
Szkoły „tysiąclatki” były budowane według 
kilkudziesięciu zatwierdzonych projektów, 

w zależności od warunków danej lokaliza-
cji. Oprócz celów edukacyjnych, szkoły te 
miały także spełniać funkcje strategiczne. 
W wypadku konfliktów zbrojnych, bądź 
klęsk żywiołowych szkoły te mogły być za-
adaptowane na prowizoryczne szpitale.
W 1989 r. z okazji 50. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej przed budynkiem Szkoły 
Podstawowej nr 2 odsłonięto obelisk upa-
miętniający poległych mieszkańców Kóz 
w walce z hitlerowskim okupantem w la-
tach 1939-1945. W wyniku reformy edu-
kacji w 1999 r. w Szkole Podstawowej nr 2 
utworzono Gimnazjum im. Jana Pawła II. 
Gimnazjum zlokalizowano w dobudowa-
nej części od strony północnej i dodatko-
wym nadbudowanym piętrze. Gimnazjum 
uległo likwidacji w wyniku reformy z 2017 
r. Do części szkoły po Gimnazjum przenie-
siono Liceum Ogólnokształcące z budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 1. W tym roku 
koziańska „tysiąclatka”, która obchodzi 
swoje 60. urodziny, zyska jeszcze jeden ele-
ment – nową halę sportową.

(Bartłomiej Jurzak)

„Tysiąclatka”

foto: Adolf Zuber

Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach (25 listopada 1962 r.)
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Poziomo:
3/ dzielnica Kóz w rejonie Kęckiego Lasu
7/ pracownik leśny
8/ sypią się przy piłowaniu drewna
9/ zgłoska
11/ lek. Zdzisława, znana ogniś stomatolog w Kozach
13/ ks. Michał, proboszcz w Kozach /zm. 1922/, jego grób znaj-
duje się na koziańskim cmentarzu
14/ tłuczeń na drodze
15/ pospolita ryba konserwowa
17/ pojedyncza lub mnoga
19/ strażnik ochrony kolei
20/ bębni w wojsku
21/ obiekt na cmentarzu z grobami rodziny Czeczów

Pionowo:
1/ członek załogi statku
2/ Rzym dla Włocha
3/ imię żeńskie /w wyrazie „wizytacja”/
4/ wzniesienie /839 m/ na szlaku papieskim z Kóz do Straconki
5/ zasiali górale
6/ płynie przez Weronę
10/ Jan, były współwłaściciel tartaku w Kozach
12/ Stanisław, kierownik szkoły w Kozach, zmarł w 1958 r.
15/ Paweł z Małych Kóz, sędzia piłkarski w AMP Futbolu
16/ samochód półciężarowy
17/ stół w sklepie
18/ kok na głowie uformowany ze zwiniętego warkocza /w gwa-
rze koziańskiej/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą rozwiązanie

1 2 3 4 5 6
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6 2
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17 18
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Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem wiado-
mości@kozy.pl lub złożyć osobiście w bibliotece 
lub Urzędzie Gminy (sekretariat) do 31 marca br. po-
dając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon 
kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.

Wysyłając rozwiązanie krzyżówki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy, tel. + 48 33 817-41-09, e-mail: dyrektor@gbpkozy.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Małgorzata Wróbel, nr telefonu: + 48 33 817-42-91, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania Państwa danych osobowych jest dostępna w siedzibie administratora i na stronie www.gbpkozy.pl

 (Stanisław Laszczak)

Pączek to tradycja polskiej kuchni. Musi byś pulchny, rumiany, lukrowany, 
pachnący różaną marmoladą. W ramach spotkania Koła Gospodyń Wiej-
skich na kilka dni przed tłustym czwartkiem, panie z KGW przygotowały 
pączki, faworki, kwiatki i oponki według własnej, sprawdzonej receptury. 
A wszystko w ramach wewnętrznego konkursu. Przyszła więc i pora na de-
gustację przez komisję konkursową i wyłonienie zwyciężczyni – pani Do-
miniki. Był również czas dla gospodyń na wspólną biesiadę przy stole, gdzie 
królowały rzecz jasna pączki. Nie zabrakło rozmów, refleksji i wspomnień. 
A jeśli jesteście Państwo ciekawi pysznych wypieków pani Dominiki, zdra-
dzamy jej przepis!

Pączki pani Dominiki
Składniki:
• 1 kg mąki
• 4 łyżki cukru
• szczypta soli
• 1/2 kieliszka spirytusu
• cukier waniliowy
• 5-8 jaj (tylko 2 białka)
• 1/2 kostki masła
• 10 dag drożdży
• 1/2 l mleka
• konfitury lub marmolada do 

nadzienia
• do smażenia 1/2 l oleju lub 

1/2 kg smalcu

Sposób przygotowania:
Mleko podgrzać. Z drożdży, 1/2 szklanki mleka 
i łyżki mąki zrobić zaczyn. Wszystkie składniki 
połączyć w misce z rosnącym zaczynem i wy-
rabiać ciasto, aż zacznie odstawać od ręki. Na 
końcu dodać roztopiony tłuszcz i spirytus i jesz-
cze chwilę wyrabiać. Zostawić do wyrośnięcia. 
Następnie wykładać partiami na stolnicę, rozwał-
kować i zaznaczyć szklanką krążki. Formować 
pączki z nadzieniem. Zostawić chwilę na desce 
posypanej mąką by wyrosły w ciepłym miejscu. 
Tłuszcz rozgrzać w płaskim rondlu i kłaść pączki. 
Smażyć z obu stron. Zarumienione pączki wyjąć 
na talerz, odsączyć tłuszcz i posypać cukrem 
pudrem. Smacznego!

Druga edycja konkursu Ko-
ziańskie Anegdoty trwa. Na 
naszych łamach prezentujemy 
jedną ze zwycięskich w ostatnich tygodniach. 
Ameryka
W Kozach jest dzielnica zwana Ameryką. Do 
mojego sąsiada przyjechali jego znajomi, ale nie 
zastali go w domu. Pytają sąsiadki mieszkającej 
obok czy nie wie gdzie on jest?
- No pojechał do Ameryki - mówi sąsiadka,
- Ojej, to nic nie wiedzieliśmy  - zdziwili się zna-
jomi.
Sąsiadka na to: 
No poczekajcie chwilę, on zaraz wróci.

/Krystyna Kućka/
A jeśli macie swoją anegdotę związaną z naszą miejsco-
wością, zachęcamy do dołączenia do zabawy. Nadesłać 
ją można w formie elektronicznej – domkultury@dk.kozy.
pl, utw@kozy.pl, listownej – Dom Kultury w Kozach ul. 
Krakowska 2, lub złożyć ją osobiście w biurze Domu Kul-
tury lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach. 

(RED)
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Aconcagua, najwyższy szczyt Andów 
w Ameryce Południowej na wysoko-
ści 6962 metrów n.p.m. był celem wy-
prawy, której podjął się na przełomie 
stycznia i lutego Mariusz Krawiec. – 
Oj, było warto – krótko oznajmia ko-
zianin, którego eskapadę przybliżamy 
na naszych łamach nieco bliżej.  

Już sama podróż do Argentyny okazała 
się nie lada wyzwaniem. Mariusz wraz ze 
swoim kolegą Marcinem dotarli do celu 
po... trzech dobach, nie obyło się też bez 
zawirowań natury logistycznej. Niemiłą 
niespodzianką było zaginięcie części ba-
gaży, podobnie brak miejsca noclegowe-
go w hotelu pomimo wcześniejszej rezer-
wacji. Napotkali także na szereg trudności 
formalnych, będących choćby następ-
stwem pandemii, przy organizacji samej 
wyprawy w góry. – Spotykamy na swojej 
drodze samych dobrych ludzi. Tych pro-
blemów mamy sporo, a ich pomoc jest 
nieoceniona – opisuje kozianin w dzien-
niku z pobytu w Mendozie.
Po kilku dniach wyruszyli do Penitentes, 
gdzie – to ciekawostka – zlokalizowany 
jest niewielki, opustoszały dziś ośrodek 

narciarski, a następnie do Confluencia na 
wysokość 3400 m n.p.m., skąd rozpoczęli 
żmudny marsz w górę. – Mocno zmęczeni. 
Zrobiliśmy sporo kilometrów i dużo prze-
wyższeń. Jak na jeden dzień to w zupełno-
ści wystarczy. Po zejściu do obozu przesta-
ły nas boleć głowy – relacjonuje Mariusz. 
Do kolejnego miejsca, już sporo powyżej 

4000 metrów, udali się po uzyskaniu po-
zwolenia od lekarzy. Ten etap eskapady za-
jął 7 godzin, po czym wcale nie było łatwo 
wypocząć. – Według techniki zdobywania 
szczytów co 2 dni powinno się robić dzień 
odpoczynku. Nie zaleca się zdobywania 
więcej niż 500 m przewyższenia jednego 
dnia. Oczywiście, nie zawsze jest to możli-
we, ale staramy się tego trzymać – dowia-
dujemy się z zapisków.
Śmiałków, w towarzystwie zapoznanych 
wspinaczy z Chile, czekało nazajutrz wyj-
ście aklimatyzacyjne z całym ekwipun-
kiem na wysokość 5500 m, równoznaczne 
ze sporym przewyższeniem. To podejście 
okazało się – zgodnie zresztą z rokowa-
niami – potężnym wysiłkiem energetycz-
nym. – To były dla mnie bardzo trudne 
2 godziny. Kaszlący, padnięty, na siłę na-

wadniający się. Bez sił do działania. Naj-
chętniej to zapadłym się pod ziemię i tam 
został – zauważa kozianin, kontynuując: 
– Przepis na dobra aklimatyzację to 5-6 
litrów płynów dziennie. Słyszałem o tym, 
ale nigdy nie wiedziałem, że jest to aż tak 
ważne. Lekarze nam to na każdej wizycie 
wspominają. Żadne aspiryny, diuramidy, 
tylko napoje. Najlepiej ciepłe, izotonicz-
ne. Ciepłe napoje to teraz u nas podstawa. 
Tym bardziej, że cholernie bolą nas gar-
dła. Wysuszone, wyziębione od zimnego 
powietrza się zbuntowały. 
Kolejna noc w ostatnią niedzielę stycznia 
na dużej wysokości, poprzedzająca dotar-
cie na Nido de Condores, upłynęła prak-
tycznie bezsennie. Nie przeszkodziło to 
jednak grupie w zrealizowaniu wyznaczo-
nego celu, na dodatek z miłym akcentem. 
– Marcin uparł się, żeby wnieść winko do 
Nido. To był świetny pomysł. Kawałki 
sera, salami i Chardonnay to świetna od-
miana od tych liofili. Zrobiliśmy sobie małą 
„imprezkę” – podkreśla Mariusz.
Dalszy kierunek to Colera (6000 m), a po 
drodze m.in. polski akcent w osobie napo-
tkanego Krzyśka z Gdańska. Dystans po-
konany został w 4 godziny, bez większego 
pośpiechu, z oszczędzaniem sił i... dużą 
ilością przyjmowanej wody. Na środę 2 
lutego przypadł atak szczytowy po po-
budce w środku nocy w nieoczekiwanie 
mocno śnieżnych warunkach. – Kilkana-
ście godzin walki z wysokością, terenem 
i własnymi słabościami. Z naszej strony 
mocna determinacja. Jesteśmy gotowi na 
ciężka pracę – opisuje kozianin, odczu-
wając już w bliskości szczytu trudy wę-
drówki. – Czuć tą wysokość. Na szczęście 
płuca i nogi podają. Nie mam większych 
problemów, chociaż zmęczenie zaczyna 
się kumulować. Mam takie 2 momenty, 
że mnie lekko w czasie marszu odcina. 
Idę, ale świadomość gdzieś na chwil parę 
umyka. Taki marsz w letargu – dodaje.
Po intensywnej wspinaczce i walce z wła-
snymi słabościami Aconcagua została jed-
nak zdobyta. I nie mogło zabraknąć na nim 
flagi Kóz. Wycieńczeni, ale i zadowoleni ze 
swojego osiągnięcia Mariusz oraz Marcin 
znacznie szybciej zeszli w dół do Colery, 
a kolejnego dnia do Plaza de Mulas. – Na 
samym zejściu pogoda nam się zmieniała 
kilkukrotnie, ale ogólnie to było mocno 
pochmurnie. Nie lubię schodzić, ale takie 
to już są prawidła gór, że najpierw w górę, 
a później w dół – relacjonuje szczęśliwie 
zakończoną wyprawę.       (M)

Flaga Kóz wysoko w Andach

foto: arch. Mariusz Krawiec
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W trzeci weekend lutego w naszej miej-
scowości gościła wyjątkowa wysta-
wa Modelarstwa Kolejowego. W hali 
Centrum Sportowo-Widowiskowego 
w Kozach obejrzeć z bliska mogliśmy 
makiety przygotowane przez Beskidz-
ką Grupę Modelarską, działającą przy 
Domu Kultury w Kozach. 
– Wspólnie z grupą modelarzy zrzeszo-
nych w klubach z Krakowa, Warszawy, 

Oświęcimia oraz Polskiej Makiety Mo-
dułowej i modelarzami niezrzeszonymi 
– m.in. ze stacją Strzyżów nad Wisłokiem, 
stworzyliśmy spory kawałek miniaturowej 
kolei mający długość około 150 m – tłu-
maczy Krzysztof Król z BGM. Można było 
podziwiać przystanek Bulowice i stację 
Klecza Górna, tunel w Rydułtowach stacja 
Dwory, Czudec, Strzyżów, Ruda Śląska 
i makietę Żwirowni Roszków, a także Port 

Miejski Wrocław czy piękne śląskie Fami-
loki. I wreszcie projekt Klubu BGM, czyli 
posterunek Ludwikowice Kłodzkie. 
– Znakomite i pięknie wykończone stacje, 
przystanki, posterunki odgałęźne i bocznice, 
a także skrzynki szlakowe utworzyły rozbu-
dowany układ, który nie tylko umożliwiał 
nam świetną zabawę, ale również stanowił 
ogromną atrakcję dla widzów. Byliśmy po-
zytywnie zaskoczeni – dodaje Krzysztof 
Król. Istotnie przy makiecie pojawiło się 
wielu kozian z dziećmi, ale także gości z oko-
licznych miejscowości czy dalszych zakąt-
ków kraju. – Tak duże zainteresowanie mo-
tywuje nas do dalszej rozbudowy makiety 
i organizacji kolejnych pokazów. Była to już 
druga wystawa w CSW i może taka impreza 
wpisze się w kalendarz cyklicznych wystaw 
organizowanych w gminie Kozy? – zastana-
wia się przedstawiciel BGM. 
Wydarzenie zorganizowane zostało we 
współpracy z gminą Kozy, Domem Kultu-
ry w Kozach oraz Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowym.           (RED/BGM)

Pociągi, stacje – wyjątkowe miniatury!

Na dwóch przystankach w ramach linii 
kolejowej 117 – Kozy Krzemionki i Kozy 
Zagroda, zabudowane zostały w ostatnich 
tygodniach nowe wiaty przystankowe. 
W ramach stałych prac mających podno-
sić komfort podróżujących, zamontowa-
no nowoczesne, przeszklone wiaty, gdzie 
podróżni schronić mogą się oczekując na 
pociąg. Inwestycję przeprowadziły Polskie 
Linie Kolejowe S.A. 
Z Kóz bezpośrednio pociągiem dojechać 
możemy do Bielska-Białej (odjazdy: 5.15, 
7.10, 8.49, 13.09, 15.28, 17.07, 17.21, 
21.20), Krakowa Płaszowa i Podgórza 
(odjazdy: 6.40, 8.51), Krakowa Główne-
go (odjazdy: 11.52, 14.58, 17.45, 19.10) 
oraz Wadowic (odjazd: 22.35). Rzecz ja-

sna stacja Wadowice znajduje się również 
na trasie pociągów jadących do Krakowa. 
Podane godziny zostały dla stacji Kozy, 
każdorazowo jednak dokładne godziny 
odjazdu sprawdzić możemy 
za pośrednictwem serwisu 
– www.portalpasazera.pl, 
gdzie wybierając w wyszuki-
warce interesujące nas sta-
cje, zweryfikujemy dokładne 
godziny odjazdu i przyjazdu. 
W serwisie możemy również 
pobrać aktualny rozkład 
jazdy dla wybranej stacji 
w formie plakatu (Menu -> 
Plakatowy Rozkład Jazdy). 
Równocześnie na każdej 

stacji zeskanować możemy kod QR, prze-
noszący nas bezpośrednio do aktualnego 
rozkładu jazdy.    (MS)

Nowoczesne wiaty
foto: arch. CSW

foto: arch. UG
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Gminna Biblioteka Publiczna przypomina 
wszystkim zainteresowanym o możliwo-
ści korzystania z katalogu książek w wersji 
on-line za pośrednictwem strony – www.
gbpkozy.pl. 
Każdy zapisany do biblioteki czy-
telnik może zalogować się na swoje 
konto używając loginu lub adresu e-
-mail. Jeśli go nie posiada lub nie pa-
mięta – może użyć pełnego numeru 
karty bibliotecznej lub w razie trud-
ności skontaktować się z biblioteka-
rzem, który zawsze służy pomocą. 
Katalog on-line to zbiór wszystkich pozycji 
książkowych oraz audiobooków.
Wszystkie nowości wydawnicze zakupione 
oraz przygotowane do wypożyczeń zostają 
uaktualniane właśnie w tym katalogu. Przy 
każdej pozycji książkowej widnieje infor-

macja o jej tematyce, dostępności oraz 
krótkie streszczenie. 
Kolejną ciekawą propozycją przydatną 
nie tylko uczniom oraz studentom są tzw. 

Wolne Lektury. Jest to baza propozycji 
książkowych dostępnych w całości w for-
macie pdf. Czytelnicy składać zamówienia 
na wypożyczenie książek mogą również 
drogą e-mailową – wypozyczalnia@gbp-
kozy.pl.                       (GBP)

Katalog biblioteki on-line

Cyfrowy rozwój
Realizacja projektu grantowego 
„Razem – platforma kultury lokal-
nej” w Domu Kultury w Kozach na-
biera rozpędu. 
Już niebawem uruchomiona zostanie 
cyfrowa platforma kultury lokalnej 
i rozpoczną się testy jej praktycznego 
działania. Dla odbiorców platforma bę-
dzie widoczna jako strona internetowa, 
lecz jest to tylko „wierzchołek” rozbu-
dowywanego systemu komunikacji dla 
szeroko rozumianych interesariuszy 
kultury lokalnej. Jednym z elementów 
powstającej platformy cyfrowej będzie 
tworzone i stopniowo rozbudowywane 
lokalne archiwum cyfrowe. By mogło 
zafunkcjonować w praktyce, niezbęd-
ne będzie posiadanie wiedzy nie tylko 
z zakresu możliwości korzystania z plat-
formy, ale także prawa autorskiego. 
Dlatego Dom Kultury zaprasza liderów 
lokalnych działań społecznych i kultu-
ralnych, osoby twórcze i wszystkie zain-
teresowane tematem do wzięcia udziału 
w pierwszym szkoleniu z zakresu prawa 
autorskiego i aspektów publikowania 
dzieł oraz wizerunków w przestrzeni 
internetowej. Prolog online 6.04, godz. 
17.00-19.00, spotkanie stacjonarne 
w Domu Kultury, 9.04, godz. 9.00-
16.00. Szkolenie jest bezpłatne. Osoby 
zainteresowane uczestnictwem prosi-
my o kontakt z Domem Kultury w Ko-
zach 33 8 174 232.

Projekt realizowany jest przez Dom 
Kultury w Kozach, w ramach projektu 

systemowego Konwersja cyfrowa 
domów kultury finansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 
działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania 

na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi 
Programu Operacyjnego Polska Cyfro-

wa na lata 2014-2020.  

Chopin w Pałacu
Dom Kultury w Kozach zaprasza do Pałacu Czeczów na koncert fortepianowy Martyny 
Uchman. W repertuarze usłyszeć będziemy mogli m.in. nokturny, walce i mazurki Fry-
deryka Chopina. Wydarzenie zaplanowano na wtorek – 22 marca br., a artystka zapre-
zentuje się dwukrotnie. Wpierw od godz. 16.30 na występ zaproszeni zostaną słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wstęp wolny), od godz. 18.30 występu posłuchać będą 
mogły pozostałe osoby (bilety w cenie 15 zł). Wejściówki nabyć można w biurze Domu 
Kultury w Kozach, ilość miejsc ograniczona.                   (DK)

Ciekawe wydarzenie artystyczne zapla-
nowane zostało na ostatnią niedzielę 
kwietnia. Na scenie w Domu Kultury 
w Kozach obejrzeć będziemy mogli spek-
takl „Przycisk” przygotowany przez Teatr 
Reduta Śląska. Koncentruje się on wokół 
tematu… starości, a twórcy oddają głos 
jej różnorakim obliczom. Bywa przecież 
zarówno piękną jesienią życia, jak i niezno-
śną, pełną cierpienia i bólu zimą. A czy finał 
życia może przydarzyć się również latem? 
Komu tak naprawdę potrzebny jest tytu-
łowy przycisk? Jak czytamy w zapowiedzi 
wydarzenia „na konsultacje społeczne 
w sprawie wprowadzenia przycisku przy-
bywają starzy i młodzi. Głosować będzie-
my za lub przeciw starości. Twoja starość 
jest wreszcie w Twoich rękach.”

Na wydarzenie zaprasza Kojzki Kolektyw 
Artystyczne przy współpracy z Domem 
Kultury w Kozach (24 kwietnia, godz. 
16.00). Szczegóły dotyczące wejściówek 
na stronie internetowej – www.domukul-
tury.kozy.pl.                       (RED)

Przycisk

foto: arch. 
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Pod tytułowym sformułowaniem odbywa-
ły się tegoroczne ferie zimowe przygoto-
wane dla dzieciaków przez Dom Kultury 
w Kozach. Zapewniono szereg atrakcji pod 
wspólną nazwą „Kolej na rękodzieło”. 
I rzeczywiście, uczestnicy zajęć mogli po-
znać kolej i jej historię, dotknąć, zobaczyć, 
zasiąść, a nawet zajrzeć pod lokomotywę! 
A to wszystko za sprawą wyjazdu do Lo-
komotywowni w Czechowicach-Dzie-
dzicach – Zakład Taboru PKP Cargo. 
Oczywiście na miejsce uczestnicy dotarli 
pociągiem, dla niektórych była to pierw-
sza w życiu taka podróż! Wycieczka była 
inspiracją do zajęć z modelarstwa kolejo-

wego, w których dzieci mogły uczestni-
czyć dzięki uprzejmości Krzysztofa Króla 
z Beskidzkiej Grupy Modelarskiej. Była to 
okazja do zdobycia wiedzy na temat two-
rzenia makiet kolejowych i samodzielne-
go spróbowania swoich sił. A pierwsze 
kroki w tworzeniu własnych modeli nie są 
łatwe, wymagają olbrzymiej precyzji i sku-
pienia, była to więc nie lada gratka przed 
wystawą makiet kolejowych, która nieba-
wem odbyła się w Centrum Widowisko-
wo-Sportowym w Kozach. 
Dzieciaki odwiedziły również Teatr Lalek 
Banialuka w Bielsku-Białej, a także Izbę 
Historyczną w Kozach. Różne techniki 

i rodzaje rękodzieła dzieci poznały nato-
miast dzięki zajęciom twórczym z Wiolettą 
Grabską. Pod jej okiem powstawały arty-
styczne, niepowtarzalne dzieła ceramiczne, 
miniatury tkackie oraz obrazy akrylowe 
inspirowane malarstwem Gustava Klimta. 
Uczestnicy poznali postać amerykańskiego 
artysty Jacksona Pollock’a, który był twór-
cą „action painting”, a próby stworzenia 
gestem malarskich dzieł abstrakcyjnych 
okazały się świetną zabawą.
Podsumowując, w tym roku w wolny, fe-
ryjny czas przyszła więc kolej na rękodzieło. 
Powracamy do niego kilkoma migawkami.

(DK)

Kolej na rękodzieło

Dzień kobiet był pretekstem dla 
Kojzkiego Kolektywu Artystyczne-
go do stworzenia koncertu i podję-
cia refleksji o kobiecości.
13 marca zgromadzona w sali wido-
wiskowej Domu Kultury publicz-
ność usłyszała kilkanaście utwo-
rów w różny sposób dotyczących 
kobiet. Od dziewczęcych marzeń 
o dorosłości, przez zadumę nad 
konsekwencjami osiągnięcia tego 
stanu, po wir emocji, towarzyszą-
cych kobiecie kiedy kocha lub kie-
dy zamiast śpiewać z ukochanym 
słodkie serenady miłosne, nuci 
z nim melodie wojenne.
W koncercie „Kobiecy (wszech)

świat” wystąpili: Edyta Czaderna, Sylwia 
Drewnicka, Anna Dudziak, Małgorzata 
Łodziana, Laura Warszawska, Agata Zie-
lińska, Patryk Drewnicki, Sebastian Ha-
rężlak, zespół Brasownik oraz Chór Domu 
Kultury w Kozach. Wokalistów przygoto-
wała Anna Czaplińska-Syjota, akompanio-
wał im Paweł Stępień, autorką scenariusza 
i prowadzącą koncert była Sabina Piskorek, 
a całość koordynowała Sylwia Drewnicka. 
Reżyserią świateł i nagłośnieniem zajęła się 
Art-Strefa.
Koncert został zrealizowany przez Kojz-
ki Kolektyw Artystyczny we współpracy 
z Domem Kultury w Kozach. Cały dochód 
ze sprzedaży biletów został przekazany na 
rzecz pomocy Ukrainie.         (Sabina Piskorek)

Kobiecy (wszech)świat
foto: arch. DK

foto: Przemysław Jakubowski



W marcu rozpoczęła się długo wy-
czekiwana przez mieszkańców in-
westycja związana z drogami na 
Osiedlu 100. Mowa o ulicach Li-
liowej, Storczyków oraz odcinkach 
ulic Bukietowej, Lazurowej, Wi-
śniowej, Zamkowej i Zdrojowej. 
To kompleksowe zadanie obejmu-
je łącznie aż 7 dróg, najdłuższym 
przebudowywanym odcinkiem jest 
ten w ciągu ulicy Zdrojowej.

– Plan modernizacji dróg gminnych jest 
sukcesywnie realizowany. Ulica Zdro-
jowa – najdłuższa z przebudowywa-
nych, znajduje się w bardzo złym stanie 
technicznym, podobnie jak pozostałe 
drogi w ramach tego zadania. Dlatego 
podjęliśmy decyzję, by ubiegać się o do-
finansowanie projektu obejmującego 

łącznie 7 ulic. Z pozytywnym efektem, 
a nasz wkład wyniesie tylko część całej 
inwestycji – mówi Jacek Kaliński, wójt 
gminy Kozy. Na realizację inwestycji 
gmina Kozy otrzymała dofinansowanie 
w wysokości blisko 8 milinów złotych 
z rządowego programu „Polski Ład”. 
– Cieszę się, że tak duże środki trafią 
do Kóz na bardzo potrzebną dla wielu 
mieszkańców inwestycję. Równocze-
śnie wspólnie z gminą Kozy będziemy 

czynić starania, by kolejne 
fundusze  mogły wspierać ko-
ziańskie inwestycje – komen-
tuje Przemysław Drabek, po-
seł na sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
Umowę na realizację zada-
nia podpisano z wyłonionym 
w drodze przetargu Przedsię-
biorstwem Wielobranżowym 
„RADEX” z Bielska-Białej 
w lutym, pierwsze prace już 
się rozpoczęły. To komplek-
sowa przebudowa obejmująca 
konstrukcję jezdni, budowę 
kanalizacji deszczowej oraz 
chodników dla pieszych czy 
przebudowę infrastruktury 
elektro-technicznej. W całości 

przebudowana zostanie ulica Liliowa, 
Storczyków i Zamkowa oraz odcinki ulic 
– Bukietowej (od skrzyżowania z ulicą 
Zdrojową do skrzyżowania z ulicą Ma-
gnolii), Lazurowa (od skrzyżowania 
z ulicą Irysów do skrzyżowania z ulicą 
Azaliową), Wiśniowej (od skrzyżowania 
z ulicą Irysów do skrzyżowania z ulicą 

Azaliową) oraz Zdrojowej (do numeru 
43). Nie zmienia to jednak faktu, że uli-
ca Zdrojowa to najdłuższy odcinek całej 
inwestycji, co dostrzec możemy na przy-
gotowanej mapce obok. 
Termin realizacji inwestycji przewidzia-
no we wspomnianej umowie na 12 mie-
sięcy. Do prowadzonych prac powracać 
będziemy na naszych łamach w kolej-
nych wydaniach. 
Zadanie „Przebudowa ciągu dróg na 
Osiedlu 100 w Gminie Kozy” współfi-
nansowane jest ze środków własnych 
Gminy Kozy oraz Programu Rządowe-
go Fundusz Polski Ład.

(MS)

7 dróg, 12 miesięcy

foto: arch. MS

Poglądowa mapka związana 
z inwestycjami drogowymi 
na Osiedlu 100.

Ulica Zdrojowa w wielu miejscach 
znajduje się w bardzo złym stanie 

technicznym. 


