
Dożynki
2022

Budżet
Obywatelski

Efektowny
KozyNostra



2 Koziańskie Wiadomości
SIERPIEŃ 2022 WYDARZENIA

Występy na TKB

Wiosenna do przebudowy

Kozy Camp

Kino plenerowe 

Na 2023 rok zaplanowano przygotowanie projektu przebudowy 
ulicy Wiosennej w Kozach Gajach. W jego ramach znaleźć mają 
się szczegółowe wytyczne dotyczące prac związanych z zabu-
dową kanalizacji deszczowej oraz podbudowy pod nową jezd-
nię asfaltową. – Monitorujemy stan dróg w naszej miejscowo-
ści, chcąc w możliwie szybkim tempie przebudowywać kolejne 
z nich. Ulica Wiosenna to ważny trakt dla osób zamieszkujących 
tamte rejony, o czym m.in. rozmawialiśmy podczas ostatniego 
spotkania z mieszkańcami. Wierzę, że po wykonaniu projektu 
będziemy mogli skutecznie pozyskać środki na realizację tego 
zadania – podkreśla Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.            (RED)

foto: arch. GBP 

Koziański park ponownie stał się salą kinową. 15 lipca br. odby-
ła się pierwsza projekcja z cyklu Letnie kino u Czecza. Dopisała 
pogoda i publika, a wakacyjny seans rozpoczął się repertuarem 
dla dzieci, co poprzedził internetowy wybór czytelników biblio-
teki – ”Sekretne życie zwierzaków domowych”. Co ważne, film 
przypadł do gustu zarówno młodszym, jak i starszym widzom. 
Kolejne seanse pod chmurką przed nami – do zobaczenia klasy-
ki kina, w tym m.in. „Blues Brothers” (19.08, g. 20.00). Organi-
zatorami są Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach we współ-
pracy z Domem Kultury, Kojzkim Kolektywem Artystycznym 
i Młodzieżową Radą Gminy Kozy.  

(RED)

foto: arch. UG

foto: Dom Kultury Maków Podhalański

foto: MS

Po raz kolejny już Zespół Pieśni i Tańca Kozianie dostąpił za-
szczytu występów podczas prestiżowego i międzynarodowego 
wydarzenia – Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W tym roku odby-
ła się już 59. jego edycja, a nasi przedstawiciele zaprezentowali 
swoje umiejętności m.in. na scenie w Makowie Podhalańskim 
i Szczyrku. Folklorystyczne występy śledziło również liczne gro-
no internautów, oglądając transmisję za pośrednictwem sieci. 
Festiwalowe estrady we wspomnianych dwóch miastach oraz 
Oświęcimiu, Wiśle i Żywcu gościły m.in. zespoły na przestrzeni 
tygodnia, a szczegółowe relacje znaleźć można w Internecie. 

(RED)

Wakacje, urlop, a może nawet kilka godzin wolnego to bardzo 
dobry pretekst, by odpocząć w ramach Przystanku Turystyczne-
go KOZY CAMP. Zlokalizowany na zakończeniu ulicy Beskidz-
kiej obiekt to miejsce na ognisko, duszonki, wspólne spędzenie 
czasu na ławkach i przy stołach, czy schronienie się przed desz-
czem. Tuż obok znajduje się również powiększony w ostatnich 
miesiącach parking, a miejsce szczególnym uznaniem cieszy się 
wśród rozpoczynających przy tzw. szlabanie wędrówkę na Hro-
baczą Łąkę. A Państwo już mieliście okazję sprawdzić przysta-
nek? Przypomnijmy, że obiekt zrealizowany został jako zwycię-
ski projekt Budżetu Obywatelskiego w edycji 2020.               (RED)
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Zgłaszanie projektów w ramach tegorocz-
nej odsłony Budżetu Obywatelskiego, któ-
rego realizacja przewidziana jest na 2023 
rok zaplanowano do 31 sierpnia br. Po-
zostaje więc wciąż sporo czasu, by zgłosić 
swoją propozycję! Jakie projekty można 
zgłosić? Szczegółowa odpowiedź dostępna 
jest w uchwale Rady Gminy Kozy, dostęp-
nej na stronie internetowej www.budzeto-
bywatelski.kozy.pl w zakładce „O budże-
cie”. – Niezmiennie zachęcam, by swoimi 
pomysłami podzielić się z innymi osobami, 
co być może zaowocuje ciekawymi inwe-
stycjami właśnie z Państwa inicjatywy – 

podkreśla Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. 
Dokładne instrukcje i wytyczne znajdzie-
my więc w sieci, o szczegóły zapytać moż-
na również w Urzędzie Gminy w Kozach. 
Przyjęte wnioski przybliżymy w kolejnym 
wydaniu naszej gazety, głosowanie zapla-
nowane zostało w dniach 30 września – 25 
października. Budżet to 70 tysięcy zło-
tych, podzielony zostanie na dwa zadania 
– 56 tys. na zadanie o charakterze infra-
strukturalnym, 14 tys. na zadanie o charak-
terze pozainfrastrukturalnym.

(MS)

W poprzednim numerze informowa-
liśmy o bardzo wysokim, 4. miejscu 
Gminy Kozy w Polsce w rankingu gmin 
wiejskich, na co wpływ miał szereg 
czynników. Tym razem opublikowano 
„wskaźnik G”, czyli wynik finansowy 
gminy w zakresie wpływu środków do 
budżetu, co pozwala m.in. na skuteczne 
realizowanie inwestycji. 
Jak wynika z danych przedstawionych przez 
Ministerstwo Finansów najbogatszą gminą 
w Polsce jest Kleszczów w woj. łódzkim (do-
chód na jednego mieszkańca 29 704 zł), zaś 
najmniejsze wpływy odnotowała gmina Po-
tok Górny w woj. lubelskim. Dane to wskaź-
nik dochodów podatkowych w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca gminy na 2022 rok. 
Podstawę tych prognoz – służących do ob-
liczenia tzw. Janosikowego, stanowią dane 
o dochodach podatkowych gmin za 2020 r. 
To m.in. dochody z tytułu opłat i podatków 
– od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 

udział we wpływach z CIT i PIT. W tym ze-
stawieniu na 2477 gmin branych pod uwa-
gę w rankingu, Gmina Kozy zajęła 264. 
miejsce z dochodem podatkowym w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca 2421,61 
zł. Z powiatu bielskiego minimalnie lepsze 
okazały się gminy Szczyrk (2775,28 zł) 
i Jaworze (2540,53 zł). Dla porównania, 
Miasto Bielsko-Biała zajęło 187. miejsce, 

a wskaźnik G wyniósł 2700,24 zł. – Patrząc 
na wyniki można stwierdzić, że podobnie 
jak nasi sąsiedzi, rozwijamy się dynamicz-
nie. Podatkowe zaangażowanie kozian 
jest na poziomie pozwalającym na rozwój 
i realizację kolejnych inwestycji. Można 
powiedzieć, że wspólnie realizujemy kolej-
ne z nich – podkreśla Jacek Kaliński, wójt 
gminy Kozy.                     (RED)

Niepokojące wydarzenia w posta-
ci włamań i kradzieży miały miejsce 
w ostatnich tygodniach w Kozach. 
O wzmożone patrole policjantów 
wnioskował wójt Jacek Kaliński. 
– Zintensyfikujemy służby patro-
lowe na terenie gminy Kozy, dążąc 
tym samym do ustalenia sprawców 
zaistniałych przestępstw – napisał 
w odpowiedzi asp. Kamil Martyniak, 
komendant Komisariatu Policji w Ko-
biernicach. 
Do zdarzeń doszło w Dolnej i Górnej Wsi, 
a złodzieje zuchwałych czynów dokony-
wali w godzinach dopołudniowych, wyko-
rzystując nieobecność domowników. We 

wspomnianym piśmie 
czytamy, że policjanci 
mają pierwsze wstępne 

ustalenia, które mogą 
pomóc w ustaleniu 
sprawców. – Co bar-
dzo ważne, czujni 
są mieszkańcy prze-

kazujący informacje 
policji. Zachęcamy, 

by każdorazowo zgłaszać 
np. podejrzane samocho-
dy, których wcześniej 
nie widzieliśmy w naszej 
okolicy. Każdy taki sygnał 

jest sprawdzany przez 

mundurowych, a to może przyczynić się 
do ustalenia sprawców – podkreśla wójt 
gminy Kozy. – To nieoceniona pomoc dla 
nas, przyspieszająca działania – zauważa 
również komendant. 
Zachęcamy więc wszystkich z Państwa do 
czujności i współpracy z policjantami, wie-
rząc, że wspomniane trzy zdarzenia będą 
ostatnimi, jakie odnotowaliśmy w naszej 
gminie. Skontaktować się z Komisariatem 
Policji w Kobiernicach można pod nume-
rem telefonu – 47 857-07-10, dostępni dla 
mieszkańców są również dzielnicowi –  sierż. 
Mateusz Barabasz tel. 727 032 526,  sierż. 
szt. Dominik Sztafiński tel. 727 032 525.

(RED)

Budżet Obywatelski – zgłoś projekt!

Jak bogate są Kozy?

Będzie więcej patroli!
foto: Sebastian Harężlak
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Relacja z XLII sesji Rady Gminy Kozy

Powiedzenie, że nie ma ludzi niezastą-
pionych w obliczu śmierci Pani Teresy 
Pikoń, traci sens i znaczenie. Była bo-
wiem skarbnicą wiedzy, nie tylko me-
dycznej, a na taką pozycję, ludzki sza-
cunek i zaufanie pracuje się latami.
Nigdy nikomu nie odmówiła pomocy, 
nigdy nie zabrakło jej czasu dla drugiej 
osoby. Była też lokalną patriotką, zaan-
gażowaną w sprawy naszej społeczności. 
Z pewnością dobrze wspominać też Panią 
Tereskę będą współpracownicy. Wszak 
pracy, która była jej pasją i szkołom, które 
stały się jej drugim domem, oddała ponad 
40 lat swojego życia.
Pani Teresko – właśnie tak zwracali się do 
Pani Teresy uczniowie, nauczyciele i rodzi-
ce. Zawsze gotowa nieść pomoc, zawsze na 

stanowisku pracy. Niezmiennie, od prawie 
pół wieku, gotowa była służyć swoją wie-
dzą, doświadczeniem ponad tysięcznej 
rzeszy dzieci i młodzieży koziańskich pla-
cówek oświatowych. Nie ma chyba w Ko-
zach rodziny, która nie miała możliwości 
spotkania Pani Tereski. Przez dziesięciole-
cia swojej pracy zyskała szacunek, autorytet 
i zaufanie mieszkańców naszej miejscowo-
ści. Stała się powiernicą małych i dużych 
sekretów naszych uczniów, którzy chętnie 
korzystali z pomocy szkolnej pielęgniarki.
Ta drobna kobieta kryła w sobie niewy-
obrażalne pokłady siły, zrozumienia i ol-
brzymie serce dla najmłodszych mieszkań-
ców Kóz. Umiała słuchać i obserwować. 
Nigdy nie przeszła obojętnie obok krzyw-
dy małego człowieka...                      (RED)

19 lipca 2022 r. odbyła się XLII sesja Rady 
Gminy Kozy, na której podjęto następują-
ce uchwały:
1) Nr XLII/304/22 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;

2) Nr XLII/305/22 w sprawie Uchwały 
Nr XXXVI/261/21 Rady Gminy Kozy 
z dnia 21 grudnia 2021 roku. Uchwała 
Budżetowa na 2022 rok Gminy Kozy;

3) Nr XLII/306/22 zmieniająca uchwa-
łę w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi;

4) Nr XLII/307/22 zmieniająca uchwa-
łę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na te-
renie gminy Kozy;

5) Nr XLII/308/22 uchylająca uchwa-
łę w sprawie określenia zasad i trybu 
udzielania dofinansowania na realiza-
cję zadań związanych z odbiorem i uty-
lizacją odpadów pochodzących z dzia-
łalności rolniczej z terenu gminy Kozy.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach 
Rady Gminy oraz materiały będące przed-
miotem obrad dostępne są na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Kozy www.bip.kozy.pl.

(BRG)

Przypominamy, że nasza gmina dołączy-
ła do EKO projektu segregacji kolejnego 
odpadu, jakim jest olej jadalny. Dzięki 
temu w Kozach  pojawiły się oznakowane 
pojemniki przeznaczone do segregacji 
zużytego oleju i tłuszczu jadalnego. 
Gdzie znajdę olej jadalny do segregowania?
Nie mam w domu frytkownicy, więc nie 
mam zużytego oleju. Czy tak jest napraw-
dę? Poniżej przedstawiamy przegląd pro-
duktów spożywczych lub potraw, w któ-
rych znajdziesz olej lub tłuszcz nadający się 
do segregacji. 
Sery: marynowane sery z chili, czosnkiem 
lub warzywami
Niezależnie od tego, czy kupujesz gotowe 
sery w zalewie z oleju, czy sam je marynujesz, 
pozostały olej możesz oddać do recyklingu.
Warzywa i owoce marynowane: suszone 
pomidory, czosnek, papryka, papryczki chili, 
zielone lub czarne oliwki, mango, bakłażan

Możesz użyć ich do makaronu, sałatek czy 
pizzy, a pozostały olej wykorzystaj jako 
sos sałatkowy lub przelej do butelki PET 
i przeznacz do segregacji.
Ryby i konserwy: sardynki, śledzie, makre-
le, tuńczyk i inne
Jeśli nie wykorzystasz oleju, nie wylewaj go 
do zlewu. Możesz segregować nawet nie-
wielkie ilości oleju – a liczy się każda kropla.
Marynaty z mięs i warzyw – resztki przy-
praw czy czosnku, które zawiera marynata 
nie mają znaczenia w segregacji oleju.
Desery: pączki, faworki, oponki serowe, 
naleśniki, racuchy, churrosy, smażone lody 
czy banany w cieście
Te słodkości smażysz na głębokim oleju. 
Pamiętaj, aby przed recyklingiem schło-
dzić olej do temperatury 40 st.
Typowe smażone dania: kotlety, mielone, 
steki, ryby, krokiety, skrzydełka, frytki, sery 
Możesz smażyć je na oleju, maśle, smal-

cu lub innym tłuszczu. Wszystkie te oleje 
i tłuszcze nadają się do segregacji.
Inne: tłuszcz z rosołu, tłuszcz z pieczone-
go czy grillowanego mięsa, sosy sałatkowe 
także nadają się do recyklingu. Pamiętaj 
o tym zwłaszcza w sezonie letnim w cza-
sie grillowania.
Jak widzisz, jest wiele potraw i przekąsek, 
w których znajdziesz jadalny olej i tłuszcz na-
dający się do recyklingu. Nie ma znaczenia, 
jaką kuchnię preferujesz: polską, wietnam-
ską, tajską, włoską czy francuską. Segrega-
cja oleju jest dla każdego – od wielbicieli 
kuchni tradycyjnej po wegan. Dzięki niej, 
oszczędzisz sobie zmartwień o zatkane rury 
w kuchni, łazience lub miejskiej kanalizacji.
Zużyty olej jadalny przelewaj do plastikowej 
butelki PET. Gdy napełnisz butelkę, wrzuć 
ją do pojemnika do segregacji zużytego ole-
ju. Mapa z ich lokalizacjami znajduje się na 
stronie: www.segregujolej.pl/mapa.

Wspomnienie Pani Tereski...

Segregujemy olej!

foto: arch.
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Od 15 lipca 2022 r. można składać wnio-
ski w programie Czyste Powietrze na pre-
finansowanie przedsięwzięć polegają-
cych na wymianie starych kotłów na paliwo 
stałe i termomodernizację domów. Nowe 
rozwiązanie jest skierowane do beneficjen-
tów uprawnionych do podwyższonego 
lub najwyższego poziomu dofinansowania 
i jest dostępne tylko dla nowych osób skła-
dających wniosek o dofinansowanie. 
Warunkiem wypłaty prefinansowania 
(wypłaty części kwoty dotacji w formie 
zaliczki) jest przesłanie wraz z wnioskiem 
o dotację umowy zawartej z wykonawcą 
na przeprowadzenie konkretnych prac. 
Wnioskodawca w zależności od planowa-
nego zakresu inwestycji może podpisać do 

trzech umów z wykonawcami. Prefinan-
sowanie w wysokości do 50% najwyższej 
możliwej wysokości dotacji, przypadającej 
dla danego wykonawcy, będzie wypłaca-
ne bezpośrednio na jego konto, zgodnie 
z maksymalnymi poziomami dofinanso-
wania oraz warunkami programu. Termin 
realizacji przedsięwzięć w ramach dotacji 
z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy.
Wnioski o dofinansowanie w formie do-
tacji z prefinansowaniem można składać 
wyłącznie poprzez Generator Wniosków 
o Dofinansowanie znajdujący się pod adre-
sem www.gwd.nfosigw.gov.pl.
Więcej informacji o programie ,,Czyste po-
wietrze” uzyskać można w Punkcie Kon-
sultacyjno-Informacyjnym w Urzędzie 

Gminy Kozy, w pokoju nr 15 oraz pod nu-
merem telefonu 510 270 987, wyłącznie 
w godzinach pracy Punktu.

Punkt Konsultacyjno-Informacyj-
ny czynny jest w dniach:
Poniedziałek 7.30 -11.30
Wtorek 15.30-17.00
Środa 11.00-15.30

Sporo informacji znaleźć można również 
na stronie internetowej – www.czystepo-
wietrze.gov.pl oraz witrynie Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

(UG)

Przypominamy mieszkańcom, że w ramach projektu mającego na celu prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia niskiej emi-
sji, pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” na terenie naszej Gminy pełnione są dyżury koordynatorów, tzw. Ekodoradców, którzy służą po-
mocą w doborze nowych źródeł ciepła, tłumaczą procedury administracyjne związane z wymianą kotła i pozyskaniem dofinansowania 
na ten cel, pomagają mieszkańcom w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na wymianę źródeł ogrzewania.
Najbliższy dyżur pełniony będzie  przez Ekodoradcę 24 sierpnia br., w Domu Kultury w Kozach (pokój nr 27) w godzinach 
7.30-9.00.  Na konsultacje w Gminnym Punkcie należy umówić się wcześniej telefonicznie: 535-667-919 lub 535-884-498, 
zapisy tylko w poniedziałki.                            (UG)

W ramach zakończonego projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy Etap X” Referat Kanalizacji i Gospodarki Wodnej 
informuje, że końcem lipca została dostarczona korespondencja do wszystkich mieszkańców objętych Zadaniem Nr 4 „Budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej w rejonie Małe Kozy, Wróblowice” dotycząca konieczności podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy 
mają pół roku na podłączenie budynku do kanalizacji od dnia odebrania korespondencji. Początkiem lutego 2023 roku rozpocznie się weryfi-
kacja, czy każdy budynek objęty zadaniem został podłączony. Wszelkie informacje dotyczące realizacji w/w inwestycji można uzyskać 
pod numerem telefonu 33 829-86-52 oraz osobiście w Urzędzie Gminy Kozy, pokój nr 23 (II piętro). 

Czyste powietrze – prefinansowanie 

Dyżur Ekodoradcy

Makowa i Wierzbowa
Na terenie Gminy Kozy wykonywane są 
prace budowlane związane z budową ka-
nalizacji sanitarnej w rejonach: Kozy Małe, 
Wróblowice oraz Stary Dwór. Prace związa-
ne są z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap 
Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblo-
wice oraz etap Xd obejmujący rejon: Stary 
Dwór (dwie części)”. Inwestycja realizowa-
na jest ze środków własnych Gminy Kozy 
oraz przy wsparciu funduszy z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Planowany termin zakończenia robót 
budowlanych to koniec marca 2023 roku. 
Obecnie na Zadaniu Nr 1 – obszar Małych 
Kóz oraz Wróblowic (Makowa, Marzeń, 
Rolna, Złota, Karpacka, Winorośli, Połu-
dniowa), trwają prace na ul. Makowej, które 
w ostatnim czasie uniemożliwiały dojazd 
do posesji mieszkańcom.  – Za wszelkie 
utrudnienia przepraszamy, zwracając się do 
mieszkańców z prośbą o zrozumienie – mó-

wią przedstawiciele Urzędu Gminy. Na Za-
daniu Nr 2 dotyczącym rejonu Stary Dwór 
(Olchowa, Złocieni, Wierzbowa, Zawiła, 
Wapienna) zakończono prace budowlane 
na ul. Wapiennej. Aktualnie prace montażo-
we trwają na ul. Wierzbowej.
Wszelkie informacje dotyczące reali-
zacji w/w inwestycji można uzyskać 
pod numerem telefonu 33 829-86-
52 oraz osobiście w Urzędzie Gminy 
Kozy, pokój nr 23 (II piętro).

Przyłącza kanalizacji 
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Wybrali „Baczyńskiego”
Lipiec to dla młodych ludzi czas do-
konywania ważnych wyborów. Na po-
czątku miesiąca maturzyści odebrali 
swoje świadectwa, by ruszyć w dalszą 
życiową drogę.
Ostatni rocznik absolwentów gimnazjum 
nie miał łatwej drogi do egzaminu dojrza-
łości. Determinacja i doświadczenie na-
uczycieli, by nie tylko przekazać wiedzę, ale 
przede wszystkim motywować uczniów do 
pracy nad sobą, nie poszły na marne. Co 
dziś „daje” zdana matura? Śmielszy wybór. 
Nie muszę studiować, by znaleźć pracę... 
Ale mogę. Nie muszę wyjechać z domu, 
ale mogę. Jeśli wysiłek stanie się nawykiem, 
otwiera się szersza przestrzeń możliwości. 
Tegoroczni absolwenci „Baczyńskiego” 
już pozdrawiają z Krakowa, Katowic... 
Nową „ścieżką” jest też służba wojskowa...
Również druga grupa uczniów, na szczę-
ście z pomocą uważnych i rozsądnych 
rodziców, stanęła przed wyborem szko-
ły ponadpodstawowej. Proces „szukania 
swojego miejsca” trwał cały wakacyjny 
miesiąc. – U nas zespół nauczycieli nadal 
skutecznie ten proces wspomaga poprzez 
rozmowę o szansach, możliwościach, za-
grożeniach. Dziękujemy tym osobom 
z Kóz i okolicznych miejscowości, które 
„do matury” wybrały nasze Liceum, a po-
tem wyfruną z „Baczyńskiego” dalej. Na 
październik przygotowujemy ciekawe pro-
pozycje: wylot do Niemiec (wznowiona 
wymiana młodzieży), Euroweek (warsz-

taty wyjazdowe w języku angielskim). 
Meblujemy już „Zieloną Pracownię” bio-
logiczno-chemiczną. Nowością będzie 
„Zacisze Filozofów”  z szafą rozmaitości. 
Kolejne odmalowane sale – przybliża Alina 
Nowak, dyrektor szkoły.  

Najważniejsze jest to, by uczniowie wró-
cili nie tylko do murów szkoły, ale przede 
wszystkim do „bycia z sobą”, „bycia dla 
drugich”, do atmosfery, która inspiruje 
młodego człowieka do „bycia sobą”.  

 (RED)

Tegoroczne egzaminy ósmoklasistów 
wypadły bardzo dobrze dla uczniów 
szkół podstawowych w Kozach. 
Na średni wynik złożyły się indywi-
dualne wyniki 176. uczniów, którzy 
przystąpili do egzaminów w Szkole 
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi, Szkole Podstawowej nr 2 
oraz Niepublicznej Szkole Podstawo-
wej. Wartym podkreślenia jest, że w 
przypadku średniego wyniku z mate-
matyki  wynoszącego 66% oraz języka 
angielskiego – 79%, są to najwyższe 
wartości spośród wszystkich gmin po-
wiatu bielskiego. Również średni wy-
nik z języka polskiego – 63% plasuje 
naszą gminę wśród czołówki wyników 
powiatowych.
– Uczniom, ich rodzicom i opiekunom 
gratulujemy osiągniętych wyników, 
jednocześnie życząc trafnych wyborów 

szkół średnich. Dziękujemy także na-
uczycielom za włożoną pracę w przygo-
towanie uczniów klas ósmych do egza-

minów – mówi Marcin Lasek, zastępca 
wójta gminy Kozy.

(RED)

Bardzo dobre wyniki ósmoklasistów

foto: arch. Niepubliczna Szkoła Podstawowa

foto: arch. LIC

Wakacyjny okres to w liceum również czas remontów - sal 
lekcyjnych, korytarzy, jak i całego zaplecza dydaktycznego.
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Problematyka wpływu człowieka na 
przyrodę we współczesnym świecie 
wielokrotnie towarzyszyła uczniom 
SP1 w Kozach przez cały rok szkolny.
W działaniach praktycznych w pierwszym 
semestrze na różnych lekcjach uczniowie 
włączyli się do Europejskiego Dnia Czy-
stego Powietrza, Europejskiego Tygodnia 
Redukcji Odpadów oraz do XVIII edycji 
Powiatowego Konkursu Ekologicznego 
„Człowiek a Środowisko”. Laureaci z SP1 
to Patryk Pietrzyk (kl. 3b) i Maksymilian 
Pudełko (kl. 8c), którzy za prace plastyczne 
otrzymali wyróżnienia, a Dominika Naglik 
z kl. 8a uzyskała III miejsce za pracę literacką.
W realizację prac konkursowych związanych 
z tym zagadnieniem zaangażowani zostali też 
uczniowie na plastyce. Prace uczniów przy-
pięte na gazetce w przestrzeni szkolnej skło-
niły do zastanowienia się nad problemem 
zanieczyszczenia naszej planety.
W drugim semestrze uczniowie różnych 
klas, oprócz lekcji tematycznych, mogli 

śledzić kalendarz ekologiczny kółka pla-
stycznego kl. 4-8. Plakaty i instalacje na-
wiązujące do Dni Ziemi, Dni Wody, Dni 
Oceanu skupiały uwagę na zagadnieniach 
zanieczyszczeń klimatu. Na lekcjach pla-
styki natomiast uczniowie projektowali 
ekologiczne gry planszowe i potem w gru-
pach grali zgodnie z wytyczonymi zadania-
mi. Pamiętając o roli pszczół w przyrodzie 
wykonali też projekty uli, a z rolek papiero-
wych żółwie i inne zwierzaki.

Będąc na wakacjach czy w podróży, rów-
nież chcą pozostać eko. Wystarczy ogra-
niczyć jednorazowe pojemniki, zabrać 
własny termos, sprzątać po sobie śmieci 
na plaży czy szlaku... – Pamiętajmy udając 
się na wakacyjny wypoczynek – ekologia 
to nie tylko bycie przyjaznym środowisku, 
to także szacunek dla drugiego człowieka, 
jego kultury i tradycji – zgodnie przyznają 
uczniowie. 

(SP1)

W gronie tegorocznych 
zwycięzców konkursu na 
najlepszy plakat pod ha-
słem „Bezpieczny Internet 
oknem na świat”, organizo-
wanym przez Śląski Urząd 
Wojewódzki w Katowicach 
we współpracy z Wojewódz-
kim Zespołem do Spraw 
Przeciwdziałania Handlowi 
Ludźmi, znalazł się Damian 
Oczko z klasy 7b SP1.
Samym końcem maja w we-
stybulu Śląskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego odbyła się uro-
czystość wręczenia dyplomów 
i nagród laureatom oraz wy-
różnionym. Swoje podzięko-
wania i gratulacje – także dla 
ucznia Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kozach – przekazał 
gospodarz uroczystości wi-
cewojewoda śląski Robert 
Magdziarz, przewodniczący 
Wojewódzkiego Zespołu ds. 
Przeciwdziałania Handlowi 
Ludźmi. Serdeczne gratulacje 
dla laureata!                 (SP1)

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Kozach włączyła się w realizację projektu 
„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamie-
nie – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!”, zor-
ganizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty 
i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII. 
Jego głównym celem było przygotowanie młodzieży do 
świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego. W ramach projektu ucznio-
wie brali udział w lekcjach na temat stanu wojennego, 
opartych na tekstach edukacyjnych przygotowanych 
przez Oddział IPN w Katowicach oraz Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności.
Sami sporządzili szkolny kącik patriotyczno-historycz-
ny pt:„40 lat po stanie wojennym”. Wzięli udział w kon-
kursie literackim „Stan wojenny we wspomnieniach 
moich bliskich”. Zobaczyli film dokumentalny „Nie 
zabierajcie Mamy”, który przedstawił nieopowiedziane 
do tej pory historie działaczek „Solidarności” – kobiet 
aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu 
wojennego. Obejrzeli także wystawę mobilną na temat 
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowa-
ną przez IPN.
Zainteresowani nauczyciele mieli natomiast możliwość 
uczestniczenia w 5 wykładach z cyklu „Odkrywamy hi-
storię Solidarności”. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu 
uczniów i nauczycieli historii SP1 w Kozach otrzymała 
certyfikat za zrealizowanie zadań w ramach wojewódz-
kiego projektu. 

(SP1)

W trosce o naszą Ziemię

Rocznicowy projekt Bezpieczny Internet 
oknem na świat

foto: arch. SP1

foto: arch. SP1
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Drogowe, widoczne zmiany
Przebudowa 7 dróg zlokalizowanych 
na Osiedlu 100 przebiega zgodnie z pla-
nem. – Pogoda sprzyja pracy drogo-
wców, a każdy kolejny dzień przynosi 
widoczne postępy – mówią przedstawi-
ciele Referatu Budownictwa i Rozwo-
ju Gospodarczego w Urzędzie Gminy 
Kozy, nadzorującego inwestycję. 
Zakończono działania w ramach ulicy Wi-
śniowej, gdzie wybudowana została nowa 
kanalizacja deszczowa odprowadzająca 
wody opadowe z nawierzchni jezdni, ułożo-
no dwie warstwy masy bitumicznej, zabudo-
wano również pobocza i zjazdy do posesji. – 

Bliskie zakończenia są prace w ramach ulicy 
Bukietowej. Zaawansowanie prac jest bar-
dzo wysokie. Powstała już kanalizacja desz-
czowa, podbudowa drogi, ułożono pierwszą 
warstwę asfaltową – przybliżają urzędnicy. 
Dostrzegalne zmiany – względem stanu 
sprzed inwestycji, szczególnie widoczne 
są na ulicy Zdrojowej. W pobliżu skrzyżo-
wania z ulicą Bukietową droga przebiegać 
będzie częściowo zupełnie nowym pasem, 
a nowością dla mieszkańców będzie rów-
nież szeroki i wygodny chodnik dla pie-
szych. Co warte podkreślenia, także jezdnia 
będzie szersza niż dotychczas, co pozwoli 

na swobodne wymijanie się pojazdów. 
Nim jednak pojawią się pierwsze warstwy 
asfaltu, robotnicy muszą dokończyć prace 
związane z budową kanalizacji deszczowej. 
Prowadzone są równocześnie te związane 
z zabudową krawężników, wspomnianego 
chodnika i zjazdów na posesje. – W przy-
padku ulicy Zamkowej zakończona została 
budowa kanalizacji deszczowej – uzupeł-
niają przedstawiciele urzędu. 
Obecne zaawansowanie prac przybliżamy 
dwoma migawkami naszej redakcji, do in-
westycji powracać będziemy w kolejnych 
wydaniach gazety.                      (RED)

Uważni mieszkańcy, w tym przede 
wszystkim rodzice i opiekunowie naj-
młodszych dostrzec mogli w ostatnich 
dniach charakterystyczne „pasy”, wi-
doczne na elewacji budynku przedszko-
la przy ulicy Akacjowej. O co chodzi?
– Określane przez niektórych dziwnymi, 
pasy są efektem naprawy pęknięć w war-
stwie ocieplenia. Niebawem jednak pozo-
staną już tylko wspomnieniem – przekonu-
ją przedstawiciele Referatu Budownictwa 
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy 
w Kozach. Co istotne, jeszcze w sierpniu 
spodziewać możemy się jednolitej, schlud-
nej elewacji budynku. W ramach gwarancji 
udzielonej przez wykonawcę prac, całość 
zostanie pomalowana. Tym samym wi-

doczne miejsca po wykonanych 
naprawach zakryte zostaną nową 
warstwą farby. 
Przypomnijmy, że planowana jest 
budowa drugiego, nowego obiektu 
zlokalizowanego nieopodal przy 
ulicy Lipowej. Docelowo oba bu-
dynki połączone zostaną specjal-
ną przewiązką, a obiekt pomieści 
8 oddziałów, czyli około 200 dzieci. 
W ramach inwestycji powstanie 
również m.in. zewnętrzne miastecz-
ko rowerowe. Na zadanie Gmina 
Kozy otrzymała 10 milionów zło-
tych dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych.             (RED)

Przedszkole „w naprawie”
foto: MS

foto: MS

Przy ulicy Zdrojowej powstaje szeroki 
chodnik dla pieszych, zabudowywane 
są również krawężniki.

W ramach ulicy Bukietowej trwają prace z 
układaniem nawierzchni asfaltowej oraz 

zabudową poboczy i zjazdów do posesji.
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5 maja 1925 roku po raz pierwszy miał 
miejsce występ orkiestry złożonej z miej-
scowych muzykantów. Powstałą formację 
nazwano Orkiestrą Parafialną, co wynikało 
z charakteru jej działalności. Zespół w tej po-
staci działał nieprzerwanie aż do wybuchu II 
wojny światowej. Po latach wojny zespół na 
nowo powołano do życia. Jego pierwszym 
dyrygentem został Franciszek Malarz. Nie-
stety, lata powojenne z różnych powodów 
nie sprzyjały rozwojowi formacji, co dopro-
wadziło do zaniku zespołu.
W roku 1989 nowe nadzieje i entuzjazm 
stały się motorem napędowym działań 
społecznych. Odżyła idea stworzenia ze-
społu orkiestrowego w Kozach. Jednym 
z pomysłodawców był członek dawnej or-
kiestry – Stanisław Wróbel, który został jej 
kapelmistrzem. Idea trafiła na podatny grunt 
i zyskała sojusznika w rodzącym się samo-
rządzie, szczególnie w osobie Jacka Falfusa, 
nowo wybranego wójta gminy. W latach 90. 
zaproponowano dzieciom szkół podstawo-
wych darmowe lekcje gry na instrumentach. 
Chętnych nie brakowało, dzięki czemu or-
kiestra szybko poszerzała swój skład. Zespół 
zyskał także siedzibę – stała się nią Świetlica 
Gminna (dzisiejszy Dom Kultury). Dzie-
ci już po półrocznej nauce dołączyły do 
starszych instrumentalistów koziańskich 
i wspólną grą uświetniały uroczystości ko-
ścielne. Młodzieżowa Orkiestra od począt-
ku swego istnienia cieszyła się wsparciem 
i przychylnością osób szeroko znanych 
w koziańskiej społeczności. Pomocą służyły 
wtedy osoby takie, jak: dr Tadeusz Leśniak, 
Andrzej Nycz, Zbigniew Radziejewski, Jan 
Mosz, Eugeniusz Baścik oraz wielu innych. 
W tym czasie zakupiono kolejne instrumen-
ty oraz zlecono koziańskiemu krawcowi 
Mariuszowi Biłkowi uszycie mundurów.
Pierwszy koncert Młodzieżowej Koziań-
skiej Orkiestry Dętej – tak wówczas została 
ona nazwana – odbył się 23 maja 1992 r. 
w sali widowiskowej Świetlicy Gminnej. Od 
tamtej pory koncert ten na stałe wpisał się 
w kalendarz orkiestry. Pół roku później do-
łączył do niego koncert noworoczny, który 
dziś jest największym wydarzeniem arty-
stycznym w jej stałych planach.
Ogromne sukcesy i popularność orkiestry 
spowodowały, iż gmina Kozy została wybra-
na jako miejsce organizacji Wojewódzkiego 
Przeglądu Orkiestr Dętych. Pierwsza jego 
edycja miała miejsce w 1997 r. W latach ko-

lejnych przegląd przerodził się w formę festi-
walową – dziś znaną jako Międzynarodowy 
Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”.
Do życia powołana została równocześnie 
w 1996 r. formacja mażoretek, kierowana 
przez Krystynę Mirochę. Jej działalność 
można historycznie podzielić na trzy grupy 
dziewcząt, które wraz z upływem lat ustępo-
wały miejsca na scenie następnym pokole-
niom. Kolejne lata funkcjonowania zespołu 
wspominane są jako okres wielkiej przygody 
– wymiany członków, kolejnych koncertów 
i wyjazdów zagranicznych, okraszonych 
sukcesami w Szwecji, Niemczech, Wę-
grzech, Słowacji czy Czechach. Orkiestra 
brała udział w międzynarodowych i ogól-
nopolskich festiwalach, a także uświetniała 
uroczystości lokalne. Przez lata zespół miał 
okazję wystąpić u  boku takich artystów, jak 
Zbigniew Wodecki, Edyta i Łukasz Golec, 
Zespół Vox czy Izabela Trojanowska.
Wraz z nagłą śmiercią 8 października 2019 
r. kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej z Kóz Stanisława Wróbla zakończył się 
dla orkiestry trwający ponad 27 lat rozdział 
„pisany jego ręką”. Następczynią została 
Agnieszka Hałat, osoba, którą kapelmistrz 
prowadził od początku drogi. Dzięki wspar-
ciu całego zespołu, wspólnymi siłami udało 
się przygotować do koncertu noworocz-
nego, który stał się symbolicznym poże-
gnaniem „orkiestrowego taty”. W połowie 
marca 2020 r. wybuchła epidemia korona-
wirusa, a funkcjonowanie zespołu „stanęło 
na głowie”. Próby zostały zawieszone, a lek-
cje dla uczniów MOD były prowadzone 
przez instruktorów zdalnie. W czasie lock-
downu udało się zrealizować on-line kilka 
projektów, jak wykonanie hymnu państwo-

wego w Bielsku-Białej przez muzyków or-
kiestry, występ w bielskim LO „Edukacja” 
czy wykonanie hejnału z okien domów 
przez trębaczy.
W październiku 2020 r. nastąpiła kolejna 
zmiana na stanowisku kapelmistrza MOD. 
Funkcję objął wieloletni muzyk orkiestry, 
nauczyciel i puzonista Dawid Zbijowski, 
a członkowie niezmiennie zachęcają do 
współpracy zarówno młodych muzyków 
niezwiązanych wcześniej z MOD, jak 
i tych, którzy w przeszłości reprezentowali 
już koziańską orkiestrę. W 2021 r. zespół 
nagrał koncert noworoczny, aby w czasie 
pandemii dotrzeć do szerokiego grona od-
biorców, utrzymując tradycję muzykowa-
nia dla mieszkańców gminy. Największym 
wyróżnieniem ostatniego czasu był koncert 
zespołu Maleo Reggae Rockers, z którym 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta wystąpiła na 
jednej scenie, grając pierwszy raz ten styl 
muzyki.
Przez 30 lat działalności orkiestry przewi-
nęło się przez nią ponad 250 osób. Zespół 
MOD uczestniczy nieustannie w festiwa-
lach i uroczystościach, wykonując utwory 
z bardzo szerokiego wachlarza gatunkowe-
go – od muzyki klasycznej przez marszową, 
taneczną aż do rozrywkowej. Nie od dziś 
wiadomo, że sztuka wywiera pozytywny 
wpływ na rozwój człowieka, zwłaszcza na lu-
dzi młodych, którzy ze względu na swój wiek 
są chłonni i wrażliwi. Jedną z najbardziej roz-
wojowych dziedzin sztuki, jakie może pod-
jąć dziecko podczas swojej edukacji i do któ-
rej lgną młodzi ludzie, jest muzyka. Właśnie 
tę sposobność – obcowania z muzyką – daje 
nie tylko koziańskiej społeczności Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Kóz.                     (RED)

Orkiestra z tradycjami i sukcesami
Początków istnienia orkiestry dętej w gminie Kozy należy dopatrywać się na wiele lat przed jej zawiązaniem w 1992 roku. 
Jej korzenie sięgają nawet lat dwudziestych XX wieku. Powstanie zespołu było związane zarazem ściśle z potrzebami spo-
łeczności mieszkańców wsi.

foto: arch. MOD
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To była udana, wyjątkowa sobota mocnych brzmień – wszystko w ramach 
kolejnej edycji tytułowego festiwalu. Przegląd zespołów rockowo-metalo-
wych, występ znanych kapel i świetna atmosfera. Atrakcje dla najmłodszych 
w postaci dmuchańców, gry karciane, planszowe i terenowe, stoiska gastro-
nomiczne i specjalnie uważone piwo na tę okoliczność. Pisząc krótko – dzia-
ło się! – Energia publiczności i przyjacielski nastrój wśród muzyków zagwa-
rantował niezapomnianą zabawę. Jesteśmy naładowani energią na kolejne 
odsłony – zapowiadają organizatorzy i koziańscy muzycy. Do wydarzenia 
powracamy galerią zdjęciową.     
                (RED)

Jako pierwsi na scenie zameldowali się muzycy biorą-
cy udział w przeglądzie. Na zdjęciu zespół Hrust!

Ze zwycięstwa w przeglądzie 
cieszyła się kapela Synthetic Blast, 
na pierwszym planie basista – 
Dominik Jurkowski.Na dorosłych uczestników wydarzenia czekało 

specjalnie uważone, festiwalowe piwo. 
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To były świetne występy, energia doświadczonych 
i młodych muzyków, poparta zabawą publiczności – 
podsumował Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. 

Wieczorne koncerty zgromadziły 
w parkowej scenerii kilkaset osób!

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali gadżety przygotowane przez Gminę 
Kozy, upominki od salonu muzycznego ELPA z Bielska-Białej, do zwycięzców trafiła 
nagroda główna ufundowana przez Studio dmb – Dominik Wawak. 

Występy poszczególnych zespołów – mimo 
początkowo deszczowej aury – z chęcią okla-
skiwali także najmłodsi.

Efektowny był występ zespołu Monsterllica – muzycy 
zaprezentowali m.in. największe hity zespołu Metallica.

Na scenie nie zabrakło koziań-
skiego akcentu. More Then Less 
zagrał w składzie: Przemysław 
Iskierka (wokal), Michał Jasek 
(bas), Tomasz Kotarba (perku-
sja), Rafał Drewniak (gitara). 

W pałacowej scenerii do swoich występów przy-
gotowywały się kolejne zespoły, a wśród muzyków 
dostrzec można było przyjacielską atmosferę. 

foto: arch. DK, Marek Małecki, Sebastian Harężlak

foto: Mariusz Matuszek
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Spiker najlepszy
Mateusz Stwora po raz kolejny uznany 
został przez Polski Związek Piłki Noż-
nej najlepszym spikerem ligowym. 
Kozianin prowadzący domowe mecze 
Podbeskidzia Bielsko-Biała uzyskał za 
miniony sezon notę 5,35 triumfując 
w rozgrywkach I-ligowych. 
Na podium znaleźli się jeszcze spike-
rzy GKS Tychy oraz ex-aequo Korony 
Kielce i GKS Katowice. Co ciekawe, to 
już 4. zwycięstwo z rzędu Stwory w tej 
klasyfikacji. W ostatnich sześciu latach 
spiker z Kóz triumfował 5-krotnie, raz 
był drugi. Na pierwszym miejscu zna-
lazł się także w sezonie 2020/2021, 
gdy Podbeskidzie rywalizowało w PKO 
BP Ekstraklasie. – To zawsze miłe, gdy 
zajmuje się pierwsze miejsce. Tym bar-

dziej, że stadionowy mikrofon ma swoją 
specyfikę. Każdy mecz jest inny, niesie 
dawkę emocji i nieprzewidywalnych 
zdarzeń zarówno z perspektywy boiska, 
jak i trybun. Trzeba reagować „na gorą-
co”, a to sprawia, że to bardzo ciekawa, 
ale równocześnie wymagająca praca. 
I oby emocji nie zabrakło w startującym 
właśnie sezonie – powiedział w rozmo-
wie z serwisem SportoweBeskidy.pl. 
Na ocenę pracy wpływa m.in. styl i spo-
sób współpracy ze stanowiskiem dowo-
dzenia, ton głosu, wyczucie nastrojów 
i co za tym idzie precyzyjność i charak-
ter wygłaszanych komunikatów. Skala 
ocen to 1-6, gdzie 6 to najlepsza moż-
liwa. 

(RED)

Mnóstwo chętnych zgłosiło się do udziału 
w 10-dniowej nauce pływania, którą zorganizował 
klub Victoria Kozy.
Wakacyjny kurs nauki pływania okazał się doskonałym 
pomysłem. Jego uczestnicy podzieleni zostali na grupy, 
uwzględniające poziom umiejętności pływackich. To 
dlatego, że niektóre dzieci dopiero rozpoczynały swoją 
przygodę na basenie, inne przyszły po to, aby szlifować 
umiejętności już zdobyte. 
Na koniec udanego kursu każdy otrzymał pamiątkowy 
dyplom i medal. Instruktorzy zgodnie stwierdzili, iż dzie-
ci pozytywnie ich zaskoczyły, gdyż podchodziły do zajęć 
z bardzo dużym zaangażowaniem i skupieniem.                     (R)

Wychowanek Victorii Kozy - Bartłomiej Wawak, star-
tujący w zawodach w kolarstwie górskim, potwierdził 
raz jeszcze nieprzeciętne umiejętności. W Boguszo-
wie Gorcach sięgnął w ostatnią niedzielę lipca po ko-
lejne w swojej kolekcji mistrzostwo Polski.
Do rywalizacji elity mężczyzn w Mistrzostwach Polski MTB 
cross-country Bartłomiej Wawak przystąpił jako jeden z jej 
faworytów, a wolę odniesienia zwycięstwa potwierdził szyb-
ko po starcie. Błyskawicznie zameldował się na czele stawki, 
usiłujący dogonić go konkurenci popełniali błędy i już przed 
połową wyścigu osiągnął blisko minutową przewagę. Wyso-
kie tempo zdołał utrzymać i po niespełna półtorej godziny 
jazdy wjechał na metę jako pierwszy. Strata wicemistrza 
Krzysztofa Łukasika wyniosła ostatecznie 1 minutę i 21 se-
kund, co najlepiej świadczy o poziomie, jaki zademonstro-
wał kolarz pochodzący z Kóz.
Co warte podkreślenia, reprezentant Kross Orlen Cycling 
Team w wielkim stylu obronił tytuł zdobyty przed rokiem. Jak 
sam przyznał, ze startem w takiej roli wiązało się dodatkowe 
obciążenie mentalne, któremu finalnie udało się podołać. 

(MA)

foto: Szymon Jaszczurowski

Pływać każdy może...

foto: Victoria Kozy

Kolarskie złoto

foto: robinnevrala/facebook.com/BartWawak
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Nie nudzili się młodzi zawodnicy UKS Kozy podczas wakacyjnych dni. Jeden z lipcowych tygodni poświęcony został na zgrupowanie 
w Białce Tatrzańskiej, w którym udział pozwolił na umiejętne połączenie tego, co pożyteczne dla sportowego rozwoju z przyjemnym 
spędzeniem czasu w rówieśniczym gronie. Były zatem ciekawe, choć wymagające treningi piłkarskie, mecze sparingowe, liczne konkur-
sy, gry i zabawy, a wreszcie także wyprawy w atrakcyjne miejsca, w tym również na zjazd pontonowy, do parku linowego czy ruin zamku. 
Co najważniejsze, wszyscy uczestnicy obozu kończyli go nie bez powodu uśmiechnięci z racji dobrze spędzonego tygodnia w górskich 
okolicznościach.                         (RED)

W drugiej połowie sierpnia piłkarze 
LKS Orzeł Kozy rozpoczną nowy se-
zon ligowy na szczeblu A-klasy w Pod-
okręgu Bielsko-Biała.
Solidny i obiecujący – te słowa dobrze pa-
sują do określeń w kontekście sezonu ubie-
głego. Zespół z Kóz nie należał do grona 
ligowych potentatów, ale też nie miał żad-
nych problemów z tym, aby miejsce w A-

-klasie zachować. W drużynie dowodzonej 
przez trenera Marcina Stefanowicza szlify 
zdobywało spore grono młodych piłkarzy, 
a to bez wątpienia procentować będzie 
w przyszłości. Być może już tej nieodległej, 
wszak od 20 sierpnia 2022 roku Orzeł to-
czyć będzie batalie o punkty w kolejnych 
rozgrywkach.
W przywołanym terminie do Kóz zawita 

„dwójka” GLKS Wilkowice, a więc jeden 
z ligowych beniaminków. Również ty-
dzień później kibice będą mogli zobaczyć 
piłkarzy Orła w akcji podczas domowego 
meczu – tym razem z występującym do 
niedawna w „okręgówce” KS Bestwinka. 
A co przynosi długa piłkarska jesień w peł-
nej okazałości?       (M)

Na piłkarskim obozie

Ligowa jesień Orła
foto: UKS Kozy

Terminarz LKS Orzeł Kozy w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 
w A-klasie Bielsko-Biała:
1. kolejka, 20.08.2022 r. (sobota, g. 16:00) – GLKS II Wilkowice, dom
2. kolejka, 27.08.2022 r. (sobota, g. 16:00) – KS Bestwinka, dom
3. kolejka, 3.09.2022 r. (sobota, g. 16:00) – LKS Sokół Zabrzeg, wyjazd
4. kolejka, 10.09.2022 r. (sobota, g. 16:00) – LKS Ligota Centrum, dom
5. kolejka, 17.09.2022 r. (sobota, g. 16:00) – LKS Zamek Grodziec, wyjazd
6. kolejka, 24.09.2022 r. (sobota, g. 16:00) – LKS Zapora Wapienica, dom
7. kolejka, 1.10.2022 r. (sobota, g. 15:00) – KS Bystra, wyjazd
8. kolejka, 8.10.2022 r. (sobota, g. 15:00) – LKS Pionier Pisarzowice, dom
9. kolejka, 16.10.2022 r. (niedziela, g. 11:00) – LKS II Czaniec, wyjazd
10. kolejka, 22.10.2022 r. (sobota, g. 15:00) – LKS Przełom Kaniów, dom
11. kolejka, 29.10.2022 r. (sobota, g. 14:00) – KS Soła Kobiernice, wyjazd
12. kolejka, 5.11.2022 r. (sobota, g. 14:00) – LKS Żar Międzybrodzie Bialskie, dom
13. kolejka – 12.11.2022 r. (sobota, g. 13:30) – LKS Sokół Hecznarowice, wyjazd foto: Rozmus Photography
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Wychodzę NA POLE
Pewnego dnia Izbę Historyczną odwie-
dziły dzieci wraz z wychowawcą z jednej 
ze szkół w Kozach. Zwiedzanie, jakich 
było już wiele. Zapewne nie zapadłoby 
w pamięć, gdyby nie jeden fakt. Była to 
młodsza klasa, z etapu 1-3, a oprowadza-
nie takich grup wiąże się z licznymi pyta-
niami, jakie zadają dzieci. Z jednej strony 
to zawsze cieszy, bo wynika z zaintereso-
wania tematem, z drugiej wymaga dzia-
łania na wysokich obrotach, bowiem 
pytania bywają 
zaskakujące. Nie 
samo pytanie bę-
dzie tu przedmio-
tem opowieści, 
a sytuacja wokół 
i sposób, w jaki zo-
stało zadane. Otóż 
dziecko zwracając 
się do mnie użyło 
stwierdzenia „NA 
POLU”. Nie było 
potrzeby się nad 
nim zastanawiać 
– kod językowy 
został przez mnie 
a u t o m a t y c z n i e 
odczytany. By-
łoby standardo-
wo – odpowiedzi 
udzieliłbym jak 
zawsze, gdyby nie 
wychowawczyni. 
Otóż zwróciła ona uwagę dziecku, że nie 
powinno się mówić „NA POLU”, a „NA 
DWORZE”. I tu zapaliła się w mojej 
głowie lampka. Cała dyskusja o edukacji 
regionalnej, szacunku dla dziedzictwa 
kulturowego oraz wszystkie niuanse 
lokalnej historii przebiegły przez moją 
głowę. Pytanie zostało dokończone, od-
powiedź padła, jednak sprawa ta od lat 
nie daje mi spokoju.
„Na polu”/”na dworze” – znamy 
znaczenie obu zwrotów, oba mówią 
o przestrzeni na zewnątrz budynku. 
Oba ukazują jednak – bardzo ogólnie 
– kulturowe zróżnicowanie regionalne 
naszego kraju. Za sprawą uwłaszczenia 
chłopów, które nastąpiło najwcześniej 
w dawnej Galicji, czyli na terytorium 
zaboru austriackiego w roku 1848. Na 
pozostałych terenach fakt ten nastąpił 
później. Uwłaszczenie chłopów, czy-
li uwolnienie tej warstwy społecznej 
od zależności majątkowej i osobistej 
od warstwy szlacheckiej. Uwłaszcze-

nie możemy przyrównać do zniesienia 
niewolnictwa. Odtąd chłop galicyjski 
wychodząc ze swojej chałupy wycho-
dził na swoje własne POLE, a nie na 
należące do DWORU. Wyjaśnienie 
to może jest nieco pokrętne, jednak 
przyjmuje się, że to właśnie zniesienie 
poddaństwa miało wpływ na językowy 
twór występujący na południu naszego 
kraju – „NA POLE”. Nie rozumiem 
dlaczego północno- i środkowo-polskie 

„NA DWÓR” miałoby być wyłącznie 
poprawnym lub co gorsza miałoby sta-
nowić wyznacznik kultury i poprawno-
ści języka.
Sprawa wydaje się błahą, jednak tylko 
pozornie. Otóż kwestia dziedzictwa 
kulturowego, a do takich należy język 
(w tym lokalny, pejoratywnie nazywa-
ny gwarą), jest sprawą podstawową, 
jeśli chodzi o tożsamość mieszkańców. 
Budowanie silnej tożsamości w opar-
ciu o dziedzictwo kulturowe i szacunek 
do tegoż, skutkuje rozwojem danego 
miejsca i społeczności. A tak kolejne 
pokolenia, dla których ich miejsce po-
chodzenia bądź zamieszkania jest waż-
ne, dbają o rozwój gospodarczy swojej 
miejscowości, dbają o ekologię, o po-
prawę estetyki najbliższego otoczenia. 
To co przejęliśmy od przodków jest dla 
nas ważne, cenne i chcemy dla tego jak 
najlepiej. Dlatego wiedza, świadomość 
przeszłości i kultury swojego miejsca 
powinny być zasadniczym elementem 

edukacji. Może brzmi to górnolotnie 
i patetycznie, ale tą zasadę wyznaję.
Przykład „NA POLE” nie jest jedynym. 
Zawsze latem zbieraliśmy – w lesie, 
bądź na Hrobaczej Łące – BORÓW-
KI. Do niedawna, bo ostatnimi czasy 
w koziańskich sklepach spożywczych 
spotkać można jagody. Nasi przodko-
wie przy okazji wiosennego śwniobicia 
robili KISZKI – z kaszy, krwi i jelita, 
czyli kiszka właśnie. Okazuje się, że byli 

w błędzie. Od pewnego czasu KISZKI 
w koziańskich sklepach mięsnych nie 
uświadczymy – zastąpiła je kaszanka. 
Pozazdrościć Górnoślązakom, dla któ-
rych krupniok dalej jest krupniokiem. 
Cieszy mnie coroczna dyskusja o DU-
SZONKACH i walka o ich tradycyjny, 
koziański przepis. Jednak idąc tropem 
wcześniejszych przykładów, może już 
niebawem okazać się, że nie zrobimy 
ich z ZIMNIOKÓW tylko z kartofli.
Co się stało? Gdzie nastąpił błąd? Ca-
łemu rozważaniu towarzyszy jeszcze 
inny wątek, który należy przeanalizo-
wać w odrębnym artykule, mianowi-
cie: w jakim regionie leżą Kozy. O ile 
przynależność administracyjna gminy 
Kozy do województwa śląskiego jest 
bezdyskusyjna, to jednak stwierdzenie 
„W Kozach na Śląsku” otwiera niektó-
rym noże, które – jako porządni kozia-
nie – mają pochowane tu i ówdzie. Wą-
tek tylko zaznaczam i IDĘ NA POLE.

(Bartłomiej Jurzak)

foto: mapa Galicji
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 Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Kozach zwra-
ca się z apelem o po-
moc w poszerzeniu wiedzy 
o koziańskim stroju ludowym. Poszukiwane 
są wszelkie pamiątki związane z tym tematem: 
rodzinne fotografie, zachowane elementy stro-
ju, biżuteria (korale, krzyże i medaliki), wspo-
mnienia. Zapewniamy zwrot udostępnionych 
przedmiotów – po skopiowaniu fotografii lub 
sfotografowaniu rodzinnych pamiątek. Zebrany 
materiał wzbogaci album dotyczący koziańskie-
go stroju ludowego, który wydany zostanie dru-
kiem jesienią, a także posłuży w opracowywaniu 
planowanej Monografii wsi Kozy.

Osoby chcące podzielić się swoimi zbiorami 
prosimy o kontakt:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
tel.: 33 817-41-09
e-mail: izbahistoryczna@gbpkozy.pl
lub osobiście w siedzibie Biblioteki (Pałac Czeczów).

To już kolejna odsłona konkursu literackiego organizowanego przez 
Gminną Biblioteką Publiczną. Tym razem zadaniem uczestników będzie 
przygotowanie eseju o temacie – „granice wolności”. 
Konkurs zaadresowany jest do osób powyżej 16. roku życia, a praca powinna wy-
rażać subiektywną opinię piszącego, będąc przygotowaną w formie pliku tekstowe-
go o objętości od 4000 do 6000 znaków ze spacjami. Esej – wraz z wypełnionym 
oświadczeniem uczestnika konkursu, przesłać należy do 15 października br. na 
adres e-mail: biblioteka@gbpkozy.pl lub w wersji papierowej do Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Kozach. Konkursowe jury wyłoni jednego zwycięzcę, przyznane 
zostaną 2 wyróżnienia, wspomniane osoby otrzymają również atrakcyjne nagrody. 
Zwycięską pracę opublikujemy również na naszych łamach. Wszystkie szczegóły 
związane z konkursem znaleźć można na stronie internetowej – www.gbpkozy.pl. 
Patronat nad wydarzeniem sprawuje wójt Gminy Kozy – Jacek Kaliński.

(RED)

Granice wolności

„Stary Zamek”

foto: www.szlakciekawostek.kozy.pl

Poprawna odpowiedź w naszej krzy-
żówce w lipcu to: Letnie Kino u Czecza. 
Nagrodę otrzymuje Beata Baścik.

(RED)

W lipcowym numerze przybliżaliśmy tytu-
łowy projekt, począwszy od numeru sierp-
niowego zachęcać będziemy Państwa do 
zapoznania się z projektem poprzez skró-
towe przedstawianie wybranych miejsc. 
Jako pierwszy – „Stary Zamek” u zbiegu ulic 
Zamkowej i Beskidzkiej. 
To w tym miejscu do 1936 roku znajdowały 
się resztki murów średniowiecznego budyn-
ku mieszkalnego, który prawdopodobnie 
był siedzibą – o charakterze obronnym – 
właścicieli Górnych Kóz. Kiedy budynek 
stracił na znaczeniu? Jakie były jego losy? Na 
to pytanie znajdziecie Państwo odpowiedź 
odwiedzając stronę internetową – www.
szlakciekawostek.kozy.pl.
A najlepszym sposobem jest wizyta w da-
nej lokalizacji. Wszak wyjątkowych miejsc 
w naszej gminie nie brakuje, także z perspek-
tywy rekreacji, spacerów i widoków. Niech 
przekonująca do tego rodzaju aktywności 
będzie sierpniowa okładka w naszym wy-
daniu, gdzie przy charakterystycznym, „osa-
motnionym” drzewie w polach w okolicy 
ulicy Kwiatowej nasz obiektyw przyłapał 
spacerującą rodzinę. W tamtym miejscu już 
po żniwach, z wyjątkowymi widokami na 
Hrobaczą Łąką.     (MS)
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Dożynkowe święto w gminie Kozy, zaplanowane na pierwszą niedzielę września, zbliża się wielkimi krokami. Wśród 
uczestników wydarzenia będą doskonale znani w koziańskiej społeczności Aneta i Stanisław Kapeccy, którym w tym roku 
powierzono zaszczytną funkcję starostów dożynkowych.

Na dożynki w nowej roli

– To dla nas coś nowego. Wiąże się z tym 
pewien stres, ale taki pozytywny. Cieszymy 
się, że będziemy mogli odegrać ważną rolę 
w bardzo przyjemnym i radosnym wyda-
rzeniu – mówią zgodnie Aneta i Stanisław 
Kapeccy.

Pan Stanisław w dożynkach w przeszłości 
uczestniczył, chętnie pomagając w kwe-
stiach logistycznych. Już przed pandemią 
pojawił się temat, aby wraz z małżonką 
podjął się obowiązków przypisanych sta-
rostom dożynkowym. Gdy kwestia ta po-
nownie znalazła się „na tapecie” nie wahał 
się, aby propozycję przyjąć. Tym bardziej, 
że rodzinie Kapeckich rolnicze tradycje 
– a to przecież nieodłączny element doży-
nek – nie są wcale obce. Był 1976 rok, gdy 
Stanisław Kapecki senior przeprowadził 
się z Bielska-Białej do Kóz, aby po zakupie 
działki podjąć się pracy na roli. Hodowla 
świń, w miejscu, w którym dziś znajduje się 
kompleks budynków tworzących rzeźnię 
o uznanej renomie, obejmowała w szczy-

towym okresie nawet trzy setki okazów. 
– W dzieciństwie spędzałem sporo czasu 
pomagając na roli, więc wiem doskonale, 
jak jest to żmudna praca. Wymaga wielu 
poświęceń i pełnego zaangażowania – 
przyznaje Stanisław Kapecki junior.
W latach 90. minionego wieku, wraz 
z transformacją ustrojową i gospodarczy-
mi przemianami, prowadzona wcześniej 
działalność przekształciła się w zakład pro-
dukcyjny. Rodzinnie Kapeccy zajęli się 
rzeźnictwem, ruszając z pierwszą sprzeda-
żą w sklepie przy ulicy Dworcowej w Ko-
zach i całym przedsiębiorstwem, które 
z biegiem lat rozwinęło się na szeroką ska-
lę. – Ze środowiskiem 
rolniczym na południu 
kraju mocno dziś jednak 
współpracujemy. Jest to 
dla nas o tyle łatwiejsze 
i w pewnym sensie na-
turalne, bo sami mamy 
swoje doświadczenia z przeszłości, które 
z rolnictwem się wiążą – dodaje pani Ane-
ta, rodowita kozianka, której przodkowie 
także zajmowali się hodowlą.
Państwo Kapeccy starannie przygotowują 
się do tego, aby w niedzielę 4 września wła-
ściwie wywiązać się z roli dożynkowych sta-
rostów. Podczas mszy świętej będą uczest-

niczyli w obrzędzie poświęcenia chleba, 
następnie przekażą go wójtowi gminy. 
Nie zabraknie ich również w barwnym 
korowodzie dożynkowym, jak też podczas 
dalszej części gminnego świętowania. – To 
wspólne święto koziańskiej społeczności 
i chcemy, aby wszyscy dobrze ten dzień 
wspominali. Jak na starostów przystało bę-
dziemy dbali o to, by każdy obecny na do-
żynkach czuł się komfortowo i dobrze się 
bawił – uśmiechają się państwo Kapeccy. 
Dożynki to co roku wyjątkowo uroczy-
ste wydarzenie. Rolnikom dają nie tylko 
możliwość podziękowania za ostatnie 
plony, ale i są idealną okolicznością, aby 

prosić o urodzaj 
w kolejnym roku. 
– Z rolnictwem na 
tak dużą skalę, jak 
to było kiedyś, nie 
mamy dziś do czy-
nienia. Tym więk-

sze słowa uznania należą się wszystkim 
podejmującym się tej trudnej pracy. Go-
rąco na dożynki zapraszamy i jesteśmy 
przekonani, że wszystkim udzieli się miła 
atmosfera – dopowiadają tegoroczni sta-
rostowie dożynek w Kozach.

(Marcin Nikiel)

Pierwotne plany związane 
z funkcją starostów 

pokrzyżowała pandemia.

Aneta i Stanisław Kapeccy na co dzień z powodze-
niem prowadzą przedsiębiorstwo, podczas wrze-
śniowych dożynek pełnić będą rolę starostów.

Stanisław Kapecki jako dziecko w towarzystwie 
rodziców na terenie obecnie działającej firmy.

Jesteśmy przekonani, że 
wszystkim udzieli się miła 

atmosfera.
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Beskidy w kadrze zatrzymane

Szeroka oferta artystyczna

„Kolory i Zaklęte w kamieniu” – to motywy przewodnie tego-
rocznej odsłony konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze 
zatrzymane”. To 21. już edycja, po raz pierwszy współorganizato-
rem jest gmina Kozy. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch 
kategoriach wiekowych: do lat 16 i powyżej. Wzorem lat ubie-
głych zdjęcia wykonywać można na terenie Beskidu Małego, 
Śląskiego, Żywieckiego, a także całego powiatu bielskiego. Na 
laureatów tradycyjnie czekają atrakcyjne nagrody. – Pamiętajmy, 
że w tym konkursie nie ma przegranych! Wędrujmy więc, patrzmy, 
dostrzegajmy i... zatrzymujmy w kadrze! – zachęcają organizatorzy. 
Prace zgłaszać można do 10 września br. (składać je należy w Biurze 
Oddziału PTTK „Pod-
beskidzie” w Bielsku-
-Białej osobiście lub za 
pośrednictwem pocz-
ty na adres: Oddział 
PTTK „Podbeskidzie” 
ul. Wzgórze 9, 43-300 
Bielsko-Biała z dopi-
skiem „Konkurs foto-
graficzny”), szczegóły – 
regulamin i formularze 
zgłoszeniowe, dostępne 
są w sieci – www.prze-
wodnicy.beskidy.pl.

(RED)

Dom Kultury w Kozach przygotował peł-
ną ofertę zajęć artystycznych na rok szkol-
ny 2022/2023 obejmujący równocześnie 
propozycje związane m.in. z działalnością 
stowarzyszeń i innych grup orga-
nizujących zajęcia w Kozach. 

OFERTA:
Nauka gry na instrumentach dętych dla 
przyszłych i obecnych członków Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej w Kozach: trąbka, 
tenor, puzon, flet poprzeczny, klarnet, tuba,  
saksofon. Opłata za zajęcia: 80 zł za miesiąc
Młodzieżowa Orkiestra Dęta – próby ze-
społu – piątek, godz. 18:00-20:00
Grupa Wokalna dla dzieci w wieku, czwar-
tek, godz. 15:30-16:30. Odpłatność: 30 zł za 
miesiąc.
Chór Domu Kultury w Kozach
czwartek, godz. 18:00-19:30
Mali Kozianie przy Zespole Pieśni i Tańca 
KOZIANIE, poniedziałek, godz. 18:00-

19:00, zajęcia nieodpłatne
Zajęcia Koziańskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku – od października – wykłady, 
spotkania, warsztaty, gimnastyka taneczna, 
taniec

Próby niezależnych zespołów:
Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”
poniedziałek, godz. 19:00-21:00

Zespół „Brasownik”
czwartek, godz. 19:30-21:00

Zajęcia prowadzone przez inne pod-
mioty (szczegóły u organizatorów):
Nauka gry na gitarze – kontakt przez biuro DK
Taniec towarzyski dla dorosłych – wtorek, 
g. 18:30-21:00 – kontakt przez biuro DK
Zajęcia taneczne Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej „ART.”
Akademia Tańca i Baletu MOVEMENT 
Studio Tańca RootArt

ZUMBA – Stowarzyszenie Kozianki 
(czwartek, godz. 19:00-20:00)
Zajęcia artystyczne i kreatywne – Stowarzy-
szenie Kozianki 
Kojzki Kolektyw Artystyczny

Ponadto spotkania grup, kół zainteresowań 
oraz stowarzyszeń:
Kojzki Kolektyw Artystyczny
Beskidzka Grupa Modelarska
Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Kozach – Koło nr 9
Emerytowani Nauczyciele
Koło Gospodyń Wiejskich
Koło Związku Pszczelarzy Podbeskidzia 
BARTNIK
Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie-
go w Kozach
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promo-
cji Gminy Kozy
Spółka Wodna

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 
43-340 Kozy, ul. Krakowska 11

OGŁASZA
przetarg pisemny nieograniczony ofertowy z podaniem ceny na 
sprzedaż nieruchomości położonych w Kozach przy ul. Bielskiej 
25 i 27 z bezpośrednim dostępem do drogi krajowej DK-52 w te-
renie Zabudowy Usługowej o łącznej pow. 7070 m2 zabudowa-
nych trzema budynkami o pow. 1492 m2.
Przetarg odbywać się będzie zgodnie z regulaminem przetargu – 
licytacji dostępnym do wglądu w siedzibie Gminnej Spółdzielni 
„SCH” w Kozach, ul. Krakowska 11. 
Pisemne oferty wraz z ceną należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z napisem „Przetarg Kozy” do dnia 30 września 2022 roku do 
godz. 12.00 w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „SCH” Kozy 
ul. Krakowska 11 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-12.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert 
lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Otwarcie 
kopert nastąpi na posiedzeniu niejawnym Komisji w dniu 30 
września 2022 r. o godz. 12.30.
Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed za-
warciem Umowy notarialnej. W dniu podpisania Umowy środki 
finansowe winny znajdować się na rachunku Spółdzielni. 
Regulamin przetargu jest do wglądu w sekretariacie Spółdzielni. 
Informacja tel. w sprawie ofert pod nr 600-292-093 w godz. 
9.00-15.00.

REKLAMA
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Na stałe wpisały się w koziański kalendarz wakacyjnych wydarzeń 
letnie półkolonie organizowane przez Kojzki Kolektyw Artystycz-
ny. Były gry i zabawy, wycieczki, jazda konna, warsztaty taneczne, 
dogoterapia, tworzenie i nagrywanie utworów muzycznych, two-
rzenie etiud teatralnych, spotkania z policjantem czy zwiedzanie 
Pałacu Czeczów. Uczestnicy na brak zajęć narzekać nie mogli. 
Współorganizatorem było Studio Tańca RootArt, aktywności 
wspierał Dom Kultury w Kozach, Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej oraz Urząd Gminy Kozy. – Dzieci różnych narodowości 
bawiły się świetnie, a język nie stanowił bariery. Zapraszamy za rok 
– podsumowują organizatorzy.            (RED)

„Wakacje – Bibliokreacje” to hasło tego-
rocznej, tygodniowej półkolonii w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej. W tym czasie po-

wstały różnobarwne, włóczkowe kudłacze, 
uczestnicy zmierzyli się z niełatwą techniką 
robótek na paluszkach. Samodzielnie przy-

gotowali świeczki zapachowe, nie zabra-
kło również czasu na zabawy i animacje. 
Były także zajęcia pod znakiem recyklin-
gu, a w przedostatnim dniu wakacyjnych 
przygód dzieci stworzyły niepowtarzalne, 
ekologiczne i pięknie pachnące mydełka 
oraz uplotły na palcach ważki, węże czy 
oryginalne ozdoby. Ostatniego dnia biblio-
tecznych półkolonii powstały oryginalnie 
ozdobione plecaki oraz makramowe bre-
loczki. – Gratulujemy wytrwałości oraz 
kreatywności i… zapraszamy za rok – pod-
sumowują przedstawiciele GBP.          (GBP)

Letnie półkolonie

foto: arch. KK

Bibliokreacje 

foto: arch. GBP



Zaplecze sportowo-rekreacyjne w naszej 
miejscowości zyska kolejne, nowoczesne 
oblicze. Wszystko za sprawą dofinansowa-
nia w wysokości 2 450 000 zł z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Inwestycja obejmie tereny 
zlokalizowane w pobliżu dwóch koziań-
skich szkół podstawowych. 
Pierwszym z nich jest obecne wielofunkcyj-
ne boisko sportowe przy ulicy Cmentarnej 
wchodzące w skład kompleksu Centrum 
Sportowo-Widowiskowego. Czeka go 
kompleksowa przebudowa, a w ramach 
prac przewidziano nowe odwodnienie, 
podbudowę, montaż nowoczesnej sztucz-
nej nawierzchni dedykowanej rozgrywkom 
piłkarskim oraz zabudowę oświetlenia ledo-
wego. Boisko zostanie również powiększo-
ne i zabezpieczenie specjalnymi piłkochwy-
tami. Całość uzupełni nowa trybuna oraz 
automatyczna toaleta bezobsługowa. – Co 
warte podkreślenia zlokalizowana zosta-
nie od ulicy Cmentarnej i dostępna będzie 
całodobowo. Chcieliśmy optymalnie wy-
korzystać środki, toaleta służyć będzie więc 
nie tylko sportowcom, ale równocześnie np. 

osobom odwiedzającym pobliski cmentarz 
– tłumaczy Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. 
Drugim przebudowywanym obiektem 
będzie zaplecze sportowo-rekreacyjne 
obok budowanej obecnie hali sportowej. 

W miejscu dotychczasowego boiska asfal-
towego powstaną dwa nowe, niezależne 
boiska do koszykówki z nawierzchnią po-
liuretanową, park do street workoutu (ka-
listeniki), plac zabaw oraz automatyczna 
toaleta bezobsługowa. Projekt przewiduje 
również oświetlenie całej strefy, montaż 

kilkunastu ławek i platformy dla osób nie-
pełnosprawnych ułatwiających korzysta-
nie z obiektu. Nie zapomniano także o zie-
leni, projektanci zaplanowali sporą liczbę 
nasadzeń. 

Oba obiekty dostępne będą dla uczniów, ale 
też wszystkich mieszkańców w godzinach 
pozalekcyjnych. W zamierzeniu funkcjono-
wać będą do późnych godzin wieczornych, 
a dodatkowe bezpieczeństwo zapewniał bę-
dzie nowoczesny system monitoringu. 

(RED)

W 2022 roku zrealizowano rewitali-
zację boiska piłkarskiego przy ulicy 
Wrzosowej w ramach zwycięskiego 
projektu Budżetu Obywatelskiego za 
2021 rok autorstwa Piotra Szypuły. 
Wrocławska firma – Murawa-Sport, spe-
cjalizująca się w nawierzchniach trawia-
stych nakładem blisko 44 tysięcy złotych 
wykonała szereg prac na terenie boiska 
sportowego o powierzchni 2000 m2. 
W ramach prac udrożniono system me-
lioracyjny terenu, przeprowadzono od-
chwaszczanie selektywne boiska, zniwelo-
wano teren murawy i uzupełniono ziemią 

urodzajną ubytki i nierówności (50 ton), 
wykonano piaskowanie boiska 25. tona-
mi piasku. Całość uzupełniona została 
zabiegami wertykulacji, maszynowego, 
głębokiego spulchniania nawierzchni, wy-
siewem trawy oraz nawożeniem dedyko-
wanymi nawozami do trawy.
Obecnie murawa jest przycinana i pod-
lewana wedle potrzeb, w sierpniu zapla-
nowano udostępnienie boiska dla użyt-
kowników. Korzystają z niego zarówno 
najmłodsi adepci futbolu z koziańskich 
klubów, jak również starsi miłośnicy 
futbolu. Tuż obok zlokalizowany jest 

plac zabaw, a cały teren ogrodzony. 
– Projekt został zgłoszony do Budżetu 
Obywatelskiego dwukrotnie i dopiero 
przy ponownym poddaniu pod głoso-
wanie okazał się zwycięski. To przykład 
obrazujący nam, że zaangażowanie i chęci 
działania zostają nagrodzone. Wszystkich 
zachęcamy do uczestnictwa w kolejnej 
edycji – podkreśla Jacek Kaliński, wójt 
gminy Kozy. O tegorocznej odsłonie Bu-
dżetu Obywatelskiego więcej piszemy na 
stronie 3, szczegóły znaleźć można rów-
nież na stronie internetowej – www.bu-
dzetobywatelski.kozy.pl.    (MS)

Prawie 2,5 miliona dla Kóz

foto: MS

Zrewitalizowane boisko

foto: MS


