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WYDARZENIA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najszczersze życzenia:
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Niech to będzie czas refleksji i zadumy,
a magia świąt niech zjednoczy nas przy wspólnym stole.
W nadchodzącym Nowym Roku 2021
życzymy spełnienia marzeń
i nadziei na lepsze jutro.
Przewodniczący Rady Gminy Kozy
Miłosz Zelek

Wójt Gminy Kozy
Jacek Kaliński

Książkowa choinka…

Początkiem grudnia w wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach pojawiła się nietypowa choinka. Na jej skonstruowanie przeznaczono blisko 200 książek z niedostępnego
obecnie księgozbioru podręcznego. Choinkę przyozdobiono
lampkami oraz gwiazdą wykonaną z fragmentów książki przeznaczonej na makulaturę. Niepowtarzalną bożonarodzeniową
konstrukcję wykonaną rękami koziańskich bibliotekarzy można podziwiać w godzinach pracy GBP. I warto to uczynić, bo
przyznać trzeba, że „książkowe drzewko” z bliska robi jeszcze
większe wrażenie.
(RED)

foto: arch. GBP

Szkolny monitoring

foto: SP1

Ograniczenia związane z możliwością uczęszczania dzieci do
szkół zostały wykorzystane do prac związanych z rozbudową
monitoringu wizyjnego w szkołach. Nowe kamery pojawiły się
w Jedynce i Dwójce oraz Liceum Ogólnokształcącym. – Bezpieczeństwo zawsze będzie priorytetem w działaniach każdej placówki szkolnej. Obecna technologia daje nam spore możliwości,
by dbać o nasze dzieciaki, dlatego cieszę się, że również w naszej
szkole rozbudowany został system monitoringu – mówi Joanna
Matlak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2.
(RED)

Estetyczne powitanie

foto: MS

Wjeżdżając do naszej miejscowości z Bielska-Białej i Bujakowa
– drogą krajową nr 52 – na poboczach od wielu lat już dostrzec
mogliśmy charakterystyczne konstrukcje z herbem Kóz „witające” wszystkich podróżujących przez Kozy. Na przestrzeni ostatnich tygodni wysłużone pylony zostały w pełni odrestaurowane.
– Znak czasu dawał się we znaki, a niszczejące konstrukcje wyglądały mało estetycznie. Obie zostały więc w pełni odnowione,
a wciąż charakterystycznym i zwracającym uwagę elementem
jest nasz herb z dwiema kozami – mówi Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.
(RED)
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Zmarł Leon Kipping

W grudniu w wieku 68 lat zmarł wieloletni prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kozach – Leon Kipping. Funkcję tę pełnił
nieprzerwanie od 2008 roku, był również zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielsku-Białej. Zaangażowany w codzienne życie druhów, traktował ich jak swoją rodzinę. Reprezentował społeczność strażacką na terenie gminy,
powiatu i województwa. Przez wiele lat dbał o bezpieczeństwo
naszych mieszkańców. Uśmiechnięty, sympatyczny, służący
radą i pomocą – takim zapamiętamy go wszyscy.			

foto: arch. OSP Kozy

30 listopada 2020 r., odbyła się XX sesja
Rady Gminy Kozy, na której podjęto następujące uchwały:
1) NR XX/174/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pisarzowice;
2) NR XX/175/20 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieru-

(RED)

Sesja Rady Gminy
chomości;
3) NR XX/176/20 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XI/101/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kozy na
lata 2020-2035.
4) NR XIX/177/20 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy

Mikołaj jednak pamiętał

Trochę wystraszony sytuacją, ale w poczuciu obowiązku wobec najmłodszych
6 grudnia przybył do naszej miejscowości – Mikołaj. Sanie zastąpił dziwny pojazd,
który przemierzał koziańskie place i zaułki ulic, by spotkać się lub przynajmniej pokazać się najmłodszym. Rzecz jasna miał ze sobą worek słodyczy, którymi obdarowywał napotkanych. Z pewnością wieczorem we własnych domach dzieciaki miały
(DK)
okazję przekonać się, że to był „prawdziwy Mikołaj”.			

Kozy z dnia 10 grudnia 2019 r. Uchwała
Budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach
Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Kozy www.bip.kozy.pl.
(BRG)

Zmiana
godzin pracy
Urzędu Gminy

Uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia nastąpi
zmiana godzin pracy Urzędu Gminy
Kozy:
24 grudnia 2020 r.
Urząd Gminy – nieczynny
31 grudnia 2020 r.
Urząd Gminy – od 7.30 do 12.00
KASA 		
– od 7.30 do 10.00
4 stycznia 2020 r.
KASA 		
– od 11.00 do 15.00
Ponadto informujemy, że w dniach
30 i 31 grudnia 2020 r. nie będzie
można dokonać płatności w kasie
za pomocą karty płatniczej.
Za utrudnienia przepraszamy.
(UG)

foto: arch.
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Wychodząc naprzeciw łagodzeniu skutków
pandemii Gmina Kozy po raz kolejny pozyskała środki zewnętrzne oferowane przez
Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Już w lipcu podpisano umowę o powierzenie grantu na realizację zadania pn.:
„Doposażenie w sprzęt komputerowy
uczniów i nauczycieli z Gminy Kozy”
w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu” działania 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wartość projektu wynikająca ze złożonego wniosku o dofinansowanie wynio-

GMINA

Zdalna szkoła+

sła 55 000 zł – zakupiono 40 sztuk laptopów wraz z wyposażeniem. Wysokość
dofinansowania po podpisaniu umowy
na dostawę sprzętu komputerowego wyniosła 52 742,40 zł.
Zgodnie z misją ogłoszonego konkursu,
mającego na celu doposażenie uczniów
i nauczycieli w sprzęt komputerowy umożliwiający realizację zdalnych lekcji uczniom
wykluczonym cyfrowo, zakupiony sprzęt

komputerowy przeznaczony został dla
uczniów i nauczycieli koziańskich szkół,
w tym uczniów pochodzących z rodzin
wielodzietnych.
Laptopy rozdysponowano pomiędzy
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 2, Liceum
Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. kard. Karola Wojtyły.
(RED)

foto: arch.

KALENDARIUM Z REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP X

ZADANIE 2
„Budowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie Kolektora Czerwonka (od
granicy gminy do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej”
Prace budowlane realizowane są obecnie w obrębie ul. Laskowej na kanale
„H”. Zrealizowane są prace związane
z odtworzeniem nawierzchni na ulicach:
Czystej, Orzechowej, Modrzewiowej.
Do tej pory wykonawca wybudował
5664 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi około 51% zaawansowania robót
liniowych.
ZADANIE 3
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż
potoku Pisarzówka, obejmującej
rejon: Krzemionki”
Prace budowlane związane z budową
kanalizacji sanitarnej są blisko zakończenia. Trwają prace porządkowe oraz
te związane z dokończeniem odtworzenia nawierzchni na ul. Chmielowej.
Wykonawca wybudował do tej pory
8786 m kanalizacji sanitarnej.

ZADANIE 4
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż
potoku Pisarzówka, obejmującej
rejon: Małe Kozy, Wróblowice”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej
na Zadaniu nr 4. Prace budowlane realizowane są na kanale „W” w ul. Wypoczynkowej i Stromej. Wykonawca
wybudował do tej pory 3470 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi ok. 44,5%
zaawansowania robót liniowych.

gółów dotyczących realizacji poszczególnych zadań zapraszamy wszystkich
zainteresowanych, do biura Jednostki
Realizującej Projekt (JRP) mającego
siedzibę w budynku Urzędu Gminy
Kozy na II piętrze, pokój 23 lub do odwiedzenia strony internetowej
www.kozy.pl/jrp

ZADANIE 5
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż
potoku Pisarzówka, obejmującej
rejon: Stary Dwór”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Zadaniu nr 5. Prace budowlane realizowane
są na kanale „W” w ul. Wapiennej. Wykonawca wybudował do tej pory 2564,14 m
kanalizacji sanitarnej, co stanowi ok. 53%
zaawansowania robót liniowych.
W celu uzyskania większej ilości informacji na temat Projektu oraz szcze-

foto: arch.

ROZMOWA

Plany na kolejny rok? Powrót do „normalności”!

Mijający rok kojarzyć będziemy zapewne m.in. z maseczkami i różnymi ograniczeniami. Nie zmienia to jednak faktu,
że mimo obostrzeń realizowane były np.
inwestycje związane z budową kanalizacji,
a Urząd Gminy w Kozach przygotowuje
się do kolejnych istotnych inwestycji drogowych. M.in. te tematy poruszamy w rozmowie podsumowującej 2020 rok z wójtem gminy Kozy – Jackiem Kalińskim.
Redakcja: Za nami trudny, a zarazem
specyficzny rok. Pewnie nie tak wyobrażał sobie go Pan w styczniu?
Jacek Kaliński: – Z całą pewnością. Zapewne niewielu z nas zetknęło się wtedy ze
słowem koronawirus. Tymczasem sporo
planów trzeba było zmienić, z niektórych
zrezygnować… Ale pojawiły się też nowe
pomysły. Prawdopodobnie nie byłoby ich,
gdyby nie pandemia i związane z nią ograniczenia.
R.: Co w takim razie zrealizowane zostało zgodnie z planem?
JK: – Do tych działań należy zaliczyć postępy prac związanych z rozbudową kanalizacji. Jedno z zadań, realizowane przede
wszystkim w rejonie Krzemionek, jest już
prawie na ukończeniu. Na innych prace
są równie mocno zaawansowane. Warto
dodać, że na ulicach, wzdłuż których były
prowadzone prace, odnowione zostały
nawierzchnie asfaltowe. Dotyczy to ulic:
Krzemowej, Sadowej, Chmielowej, części
Agrestowej na Krzemionkach oraz Czystej
i Orzechowej, czyli bocznych ulic od Przeczni.
R.: Prace na drogach realizowane są
jednak nie tylko przy okazji tych związanych z rozbudową kanalizacji.
JK: – W tym roku wykonana została
przebudowa ulic: Pod Grapą, części ulicy
Kościelnej wraz z pl. ks. K. Kochaja, części
ulicy Jabłoniowej. Na ukończeniu są prace
związane z odwodnieniem ulic Spokojnej,
Jaskółczej i odtworzeniem tam nawierzchni. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg uzupełnialiśmy ubytki w nawierzchniach. Potrzeby w tym zakresie są
rzecz jasna duże, dlatego w kolejnym roku
planujemy dalsze działania. Chcemy w tym
celu wykorzystać środki zewnętrzne, dlatego staramy się o ich pozyskanie.
R.: Czy znane są projekty, które miałyby uzyskać wsparcie zewnętrzne?
JK: – Naszą najważniejszą inwestycją drogową ma być ciąg ulic: Storczyków, Liliowa, Zdrojowa, Bukietowa i Zamkowa. Na
realizację tego zadania złożyliśmy wniosek

foto: arch.

o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Czekamy – mam nadzieję – na
pozytywne informacje. Warto dodać, że
„sięgamy” po środki zewnętrzne nie tylko
na inwestycje drogowe. Do Euroregionu
Beskidy złożyliśmy wniosek na realizację
„Szlaku koziańskich ciekawostek”. Z kolei
w ramach wniosków do Lokalnej Grupy
Działania „Ziemia bielska” liczymy m.in.
na dofinansowanie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym na pl. ks. K. Kochaja
i remont kapliczki św. Jana na ul. Beskidzkiej. Złożone zostały również 3 wnioski do
RFIL (Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych) na budowę hali sportowej przy
SP2 w Kozach, przebudowę dróg na Osiedlu Północ oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją. Robimy wszystko, by pozyskać możliwie dużo środków,
bo to one determinują nasze możliwości
inwestycyjne.
R.: Zatem plany na kolejny rok są bardzo ambitne. Czy budżet gminy pozwoli na ich realizację?
JK: – Mam taką nadzieję. Jak wspomniałem wcześniej, staramy się pozyskiwać
środki zewnętrzne w każdej możliwej formie, by ograniczać wydatki środków własnych. Z uwagą analizujemy możliwości
budżetu i realizujemy to, co jest możliwe.
Mamy bowiem cały czas na uwadze fakt,
że pandemia oddziałuje negatywnie na
wpływy do budżetu gminy. Jesteśmy więc
bardzo ostrożni w kontekście przyszłorocznych prognoz w tym zakresie.
R.: Rozpoczął się kolejny okres zimowy, ogrzewamy nasze budynki i mieszkania. Wraca więc problem smogu.
JK: – Tegoroczna zima nie przyniosła jeszcze silnych mrozów, a mimo to stan powietrza często jest bardzo zły. Potwierdza
to kolor czerwony na ekosłupkach, które
w tym roku zostały zamontowane w różnych częściach Kóz. Oczywiście same ekosłupki nie zmienią jakości powietrza, ale
mam nadzieję, że uświadamiają nam, iż
dbałość o jakość powietrza musimy rozpocząć od siebie. Stąd też kolejny etap pro-
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gramu wymiany kotłów, w znacznej mierze
dotyczący wymiany pieców węglowych na
gazowe. Ale także kontrole. W grudniu po
raz pierwszy ruszyły te z wykorzystaniem
specjalistycznego drona. I niestety czasem
w kotłowniach znajdowaliśmy materiały,
którymi nie można palić. Dlatego będą kolejne weryfikacje przy użyciu tego sprzętu
i kontrole. Liczę, że śmieci będą lądowały
na PSZOK-u, a nie w domowych paleniskach.
R.: W przywołanym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Szkolnej wprowadzone zostały w tym roku zmiany.
JK: – Od września zmieniliśmy czas otwarcia Punktu. Obecnie otwarty jest pięć dni
w tygodniu w różnych godzinach. Powiększyliśmy również jego obszar, by odbiór
odpadów odbywał się sprawnie i nie tworzyły się uciążliwe kolejki. Sam korzystam
na co dzień z PSZOK-a i w mojej opinii cel
naszych działań został zrealizowany.
R.: Wspomniał Pan na początku rozmowy, że z niektórych tegorocznych
planów trzeba było zrezygnować.
JK: – Mowa przede wszystkim o tegorocznych Dniach Kóz, które musieliśmy
odwołać. Ich organizacja nie była możliwa
w obliczu obowiązujących obostrzeń. Podobnie było w przypadku spotkań z mieszkańcami. Pierwotnie były planowane na
wiosnę, potem zostały przeniesione na
jesień, ale i wtedy ich organizacja okazała
się niemożliwa. Liczę na to, że w kolejnym
roku spotkania z mieszkańcami się odbędą. Niestety z kalendarza wypadł też Bieg
Niepodległości, a w najbliższej przyszłości
rezygnujemy z tradycyjnego powitania
Nowego Roku w parku pod platanem.
R.: No właśnie, za pasem Nowy Rok.
Z jakimi oczekiwaniami go Pan rozpocznie?
JK: – Zapewne nie będę w tym względzie oryginalny. Chciałbym, by epidemia
dobiegła końca. Byśmy mogli wrócić do
„normalności”. Dlatego życzę Wszystkim
zdrowia, zarówno w Święta Bożego Narodzenia, jak i w całym nadchodzącym
roku. A także uśmiechu i czerpania radości
z tego, czego na co dzień nie dostrzegamy,
a czego w tym roku tak bardzo nam brakowało, np. spotkań z innymi ludźmi.
R.: W imieniu Redakcji składamy również życzenia spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
JK: – Dziękuję.
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Listopad znowu inny, jak cały ten rok…

Listopad w naszej „strefie” klimatycznej został zaakceptowany i za kwotę 17 500 Nauczyciele doskonalą umiejętności z zai kulturowej nie należy do „wesołych” złotych zakupione zostaną dwa zestawy kresu technik informacyjnych (webinaria,
miesięcy, bo na ogół kojarzy się z desz- złożone z tablic multimedialnych i rzut- kursy, ale przede wszystkim samokształczem i szarością. – Zwykle ubarwialiśmy ników. Obecnie – na 10 sal lekcyjnych, cenie). Wykorzystują je także do budoten jesienny – rocznicowy czas happenin- którymi dysponuje liceum, w już 6 będą wania relacji integrujących całą licealną
giem „Biało-czerwospołeczność. Ciekawą
no pod platanem”,
inicjatywą jest interwiec było nas widać
netowy kalendarz adz flagami i słychać
wentowy. Uczniowie
(pieśni legionowe)
każdego dnia (24)
w parku przed Pałaodkrywają „okienko”,
cem Czeczów. W tym
pod którym kryje się
roku głośno i barwnie
opis „opiekuńczego
w listopadzie było
anioła” (nauczyciela
tylko w przestrzeni
lub pracownika szkowirtualnej. Uczniowie
ły). Jego tożsamość
w domu, a nauczyciele
trzeba odgadnąć i wyw szkole – pomiędzy
konać zadanie. O „dunami łącza internecha” szkoła zadbała
towe – mówi Alina
foto: arch. ponadto, biorąc udział
Nowak, dyrektor kow różnych inicjatyziańskiego
liceum. W ubiegłych latach licealna młodzież miała okazję spotykać się w ramach hap- wach gminnych z okapeningu „Biało-czerowno pod Platanem”. Tegoroczny w związku z pandemią
Nauczyciele
stale musiał zostać odwołany.
zji Światowego Dnia
udoskonalają tę formę
Filozofii przypadająpracy, zwaną nieprecyzyjnie „nauczaniem wykorzystywane takie zestawy. Każda sala cego zawsze w trzeci czwartek listopada.
zdalnym”. Równocześnie, szkoła pozyska- wyposażona jest też w kamerę interneto- – Myśleć, działać, uczyć się, podnosić na
ła z pomocą organu prowadzącego nowy wą. Uczniowie i nauczyciele korzystają duchu, budować relacje…to zawsze najsprzęt. Liceum wzięło udział w programie- również z 25 zakupionych w ostatnich mie- ważniejsze zadanie, jakie sobie stawiamy
(AN/RED)
-konkursie „Aktywna Tablica”. Projekt siącach przez organ prowadzący laptopów. – podkreśla dyrektor LO.

Profilaktyka dla uczniów i rodziców

Mimo pozornego bezruchu, jaki zapanował w szkole, w SP1 w ostatnich tygodniach aktywności nie brakowało.
Jeszcze przed wprowadzeniem nauki online, w dniu święta KEN, w szkole odbyło
się ślubowanie klas pierwszych. Choć ze
względu na warunki reżimu sanitarnego
uroczystość miała skromny charakter, na
pewno była ważnym momentem w życiu
wszystkich pierwszoklasistów oraz ich rodziców i na długo pozostanie im w pamięci.
Jesienne miesiące w Jedynce upłynęły
pod znakiem działań profilaktycznych.
Oferta działań skierowana została zarówno do rodziców, jak i uczniów. We wrześniu w klasach ósmych odbyły się zajęcia
z profilaktyki środków odurzających.
W październiku w klasach siódmych przeprowadzono warsztaty profilaktyczne pt.
“Oswoić emocje – stres, depresja, samookaleczenia”. Prowadziła je psycholog, trener Teatru Edukacyjno-Profilaktycznego
Maska Kraków. W tym samym miesiącu
w klasach czwartych oraz w piątej odbyły
się warsztaty edukacyjno-profilaktyczne
na temat ”Cyberprzemoc – zapobieganie

przemocy wyrządzonej za pośrednictwem
Internetu i sieci telefonicznej”. Zajęcia
prowadził specjalista uzależnień z fundacji
Nadzieja. Również w październiku w kilku
wybranych klasach został zrealizowany Rekomendowany Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon. Powyższe działania profilaktyczne zostały zrealizowane
dzięki środkom finansowym na realizację
zadań profilaktycznych ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Kozy.
W listopadzie odbyło się również profilaktyczne spotkanie z rodzicami na temat
“Zagrożenia współczesnymi mediami – jak
chronić dziecko – wywiadówka profilaktyczna”. Na uwagę zasługuje fakt, że spotkanie odbyło się w formie online z uwagi
na obostrzenia sanitarne związane z pandemią. Podczas spotkania rodzice mogli
poznać sposoby ochrony dzieci przed
uzależnieniem od komputera i Internetu,
co w obecnej sytuacji nauczania zdalnego jest priorytetowym działaniem szkoły.

Spotkanie online prowadzone było przez
specjalistę terapii uzależnień z Fundacji
Nadzieja. Dodatkowo wsparcia rodzicom
i uczniom w formie online na platformie
Zoom udzielają codziennie pedagodzy
i psycholog szkolny. Szczegóły dyżurów są
dostępne na stronie internetowej szkoły.
Nie zabrakło też konkursów przedmiotowych, w których uczniowie klas siódmych
i ósmych mogli zweryfikować stan swojej
wiedzy i umiejętności z czterech przedmiotów: j. polskiego, matematyki, historii
i geografii. Nawet w tak trudnym roku, jak
obecny, SP 1 w okresie przedświątecznym
rozpoczęła akcję „I ty możesz zostać św.
Mikołajem”. Jak co roku celem jest niesienie pomocy wychowankom dwóch domów dziecka w Bielsku-Białej – przy ulicy
Pocztowej i przy ulicy Lompy. Zbierane są
środki czystości, przybory szkolne, słodycze i soki. W tym roku zbiórka nie mogła
odbyć się tradycyjnie, dlatego przy wejściu
do szkoły wystawione zostały pojemniki
na prezenty. – Gorące podziękowania dla
wszystkich, którzy włączyli się do akcji –
(SP1/RED)
mówią organizatorzy.

EDUKACJA

Lekcje wf-u online to spore wyzwanie,
przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo ćwiczących przed komputerem.
Uczniowie klasy 6b SP 2 w Kozach wraz
z nauczycielką – Martą Dubiel, nagrali filmik, na którym pokazują jak ważna
jest regularna aktywność każdego dnia,
poznają historię sportu, rozwiązują quizy
i dbają o kondycję. Filmik zgłoszony został

Korzystając z dedykowanych platform internetowych, koziańskie szkoły prowadzą
nauczanie w formie zdalnej. Dostęp do kamer pozwala na bardzo dobry kontakt na
linii nauczyciel-uczeń, uczniowie w nowej
rzeczywistości uczą się równocześnie organizacji czasu i pracy, a mimo nauki na odległość odbył się m.in. pierwszy i drugi etap
konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
– Przeszkoliliśmy całą kadrę z zakresu ob-

foto: arch.

Zdalny WF…

w ogólnopolskim konkursie „Zdalna lekcja
WF” organizowanym przez Fundację Moniki Pyrek i firmę Kinder Joy, zdobywając
główną nagrodę – WF online z Moniką Pyrek – czterokrotną olimpijką i wicemistrzynią świata w skoku o tyczce! Materiał video
obejrzeć można na szkolnym facebooku
oraz stronie www.
(SP2)

Dwójka zdalnie

sługi sprzętu związanego z nauczaniem
zdalnym, by w pełni wykorzystać technologie cyfrowe – tłumaczy Joanna Matlak,
dyrektor SP2. W szkole nauczyciele dysponują laptopami i komputerami stacjonarnymi wyposażonymi w kamery. W Dwójce opracowano regulaminy i szczegółowe
wytyczne, a rodzice, mający problem z dostępem do sprzętu, mają możliwość wypożyczania laptopów wraz z niezbędnym
oprogramowaniem.
– Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują różne programy multimedialne, by
w sposób merytoryczny i atrakcyjny zapewnić naukę swoim uczniom. Staramy się
równocześnie, by materiału nie było zbyt
wiele. Najważniejsze jest obecnie wsparcie
uczniów i stworzenia im namiastki normalności – przekonuje dyrektor Dwójki.
Dla klas 8-ych uruchomiono konsultacje
przedmiotowe przygotowujące do egzaminów po zakończeniu szkoły, szkoła zwraca
również uwagę na uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi – złożone zostały przez część rodziców wnioski o stacjonarne prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
i zajęcia te odbywają się zgodnie z planem.
– Realizujemy wszystkie zadania w ramach
naszych możliwości, udzielamy wsparcia
wszystkim, którzy potrzebują pomocy
w czasie zdalnej nauki. Warto podkreślić
duże zaufanie i współpracę po stronie rodziców i opiekunów – mówi Joanna Matlak. Dzieci i rodzice korzystać mogą m.in.
ze wsparcia pedagogów i psychologów,
w przypadku trudnych spraw istnieje możliwość spotkania się ze specjalistą w gabinecie. – Przygotowywaliśmy się do zdalnej
nauki od wakacji i myślę, że nasza współpraca układa się dobrze. Zarówno po stronie
dzieci i rodziców, jak i nauczycieli. Szkoła to
jednak „żywy organizm”, wiele decyzji podejmujemy więc na bieżąco, mając jednak
na względzie przede wszystkim dobro naszych dzieciaków – kończy dyrektor SP2.
(RED)
			

Co słychać w Przedszkolu Publicznym?

Czas w przedszkolu mija bardzo szybko.
Najmłodsze dzieci zaadoptowały się już
do nowego otoczenia, poznały nauczycieli
oraz zawarły pierwsze przyjaźnie. W październiku podczas uroczystości „Pasowania na przedszkolaka”, oficjalnie stały się
częścią przedszkolnej społeczności.
Przedszkole zorganizowało ogólnopolski
konkurs plastyczny pt. „Pocztówka z wakacji”, na który zgłoszono ponad 200 prac
z całego kraju. Również w październiku
został rozstrzygnięty konkurs plastyczny
na grę planszową pt. „Wakacyjna podróż
dookoła świata” oraz konkurs plastycznotechniczny „Świat oczami mojego kolegi
z daleka”. I trzeba przyznać, że kreatywność przedszkolaków budzi prawdziwy
zachwyt. Tradycyjnie, jak każdego roku
placówka aktywnie angażuje się w pomoc
charytatywną. W ramach akcji „Pełna mi-
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ska” zbierano karmę dla psów oraz kotów
ze schroniska „Reksio” w Bielsku-Białej.
Na przełomie listopada oraz grudnia zbierano też dary dla podopiecznych z Domu
Dziecka w Bielsku-Białej.
Raz w miesiącu przedszkolaki uczestniczą w przedstawieniach teatralnych. Zakupiono cykl nagranych spektakli, które
są wyświetlane na tablicy multimedialnej
poszczególnym grupom. Ze względu na
sytuację epidemiologiczną, w listopadzie
przedszkole zostało zamknięte na dwa tygodnie. W tym czasie nauczycielki wszystkich grup przesyłały propozycje zajęć oraz
zabaw na indywidualne konta e-mailowe
opiekunów dzieci, podjęto również decyzję o wprowadzeniu „Dziennika elektronicznego” mającego ułatwić ich kontakt
z przedszkolem.
W tym roku rodzice z wielkim zaangażo-

waniem przesyłali wychowawcom grup
zdjęcia swoich pociech ubranych w barwy
narodowe lub z symbolami narodowymi – wszystko w ramach akcji „Szkoła do
hymnu”. Listopad każda z grup zakończyła obchodami „Dnia Pluszowego Misia”,
w grudniu było zaś spotkanie z Mikołajem.
Obecnie wszyscy wyczekują Świąt Bożego
Narodzenia. – Życzymy Wam zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila Świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem, a Nowy
Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt
Bożego Narodzenia – najlepsze życzenia
przekazują Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz wszystkie Przedszkolaki.		
				 (PP)
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Dron sprawdzał kominy

Symbolicznie – na tradycyjną Barbórkę, przypadł termin pierwszych kontroli emisji spalin z kominów z użyciem specjalistycznego drona.
Wykorzystując urządzenie wyposażone
w czujniki pomiarów stężenia pyłów zawieszonych oraz innych zanieczyszczeń,
specjaliści w towarzystwie dzielnicowych
i pracowników Urzędu Gminy sprawdzali
wytypowane rejony w Kozach. Głównym
zamierzeniem było rzecz jasna ujawnienie
ewentualnych zanieczyszczeń powstających ze spalania substancji zabronionych.
Warto bowiem podkreślić, że do tej pory
tego typu kontrole prowadzone były przez
pracowników UG, opierając się na otrzymanych informacjach od mieszkańców
i analizie dostępnych danych, doraźnej obserwacji. W przypadku użytego nowoczesnego sprzętu – jakiekolwiek podejrzenia
o wytwarzanie zanieczyszczeń, rozwiewane były niemalże w błyskawiczny sposób.
– Dron dokonywał pomiarów bardzo

szczegółowych, m.in. z podziałem na pyły
zawieszone, dwutlenek siarki czy formaldehydy. Jeśli stwierdzono zanieczyszczenie
w dymie, dokonywano kontroli kotła na
terenie nieruchomości – tłumaczy Jacek
Kaliński, wójt gminy Kozy.
Jak wypadła więc kontrola? W większości
przypadków pojawiające się „wątpliwości”
i weryfikacja kotłowni wynikała z błędnych
przyzwyczajeń i braku wiedzy na temat
składu poszczególnych paliw. Przykładem
może być tzw. „kolorowa prasa” czy papier
pokryty grubą warstwą farby, tuszu drukarskiego lub samoprzylepnych etykiet. To
również opakowania wielomateriałowe ze
sklejonej foli plastikowej, aluminiowej i zewnętrznej warstwy papierowej. A to odpady, które nie mogą być spalane! Właścicieli
informowano więc szczegółowo o obowiązujących regulacjach prawnych, pouczając
równocześnie o konsekwencjach w przypadku powtórnego stwierdzenia nieprawidłowości. Co warte podkreślenia, kontrole

foto: arch. UG

emisji spalin na terenie Kóz będą systematycznie powtarzane. O tym, jak bardzo są
one potrzebne świadczą alarmujące wyniki
z kilku ostatnich dni, pochodzące z rozmieszczonych na terenie gminy czujników
(dostęp uzyskać można tutaj www.kozy.
pl/jakosc-powietrza/site/130.html)
oraz poprzez aplikacje EkoSłupek i Airly
dostępne na urządzenia mobilne.
– Pamiętajmy, że od jakości powietrza
w naszym otoczeniu zależy nie tylko stan
środowiska naturalnego, ale w bezpośredni sposób także nasze zdrowie – podkreśla
(RED)
Jacek Kaliński.		

Uwaga, zmiana w systemie odpadów komunalnych na nieruchomościach niezamieszkałych
Informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Kozy,
że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w dniu 3 marca 2020 r. Rada
Gminy Kozy podjęła decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych (m.in: sklepy, biura,
punkty usługowe, itp.) z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, począwszy od 1 stycznia 2021 r.
Decyzja o wyłączeniu z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne oznacza, że każdy właściciel, współwłaściciel czy zarządca takiej nieruchomości,
położonej w Kozach, który do tej pory miał odbierane śmieci przez Gminę zobowiązany jest:
1) dokonać zmian w złożonej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – tzn. „wyzerować”
deklarację od 1 stycznia 2021 r., deklarację
zmieniającą należy złożyć w Urzędzie Gminy
Kozy, w pokoju nr 2;
2) zawrzeć indywidualną umowę na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, wpi-

saną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Kozy (wykaz
firm wpisanych do rejestru podajemy poniżej).
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych
o zmianach, które mają nastąpić od nowego
roku zostali pisemnie poinformowani przez Urząd
Gminy w Kozach. Prosimy zatem wszystkich właścicieli powyższych nieruchomości o dopełnienie
wszystkich formalności związanych z odbiorem
odpadów komunalnych, tak, by od nowego roku
wszystkie nieruchomości niezamieszkałe miały
zapewnioną ciągłość w odbiorze odpadów komunalnych.
Równocześnie informujemy, że stosownie do
zapisów art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadów komunalnych na
rzecz gminy w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych mają obowiązek posiadania umowy
na odbiór odpadów komunalnych oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za
te usługi, niezbędnych celem okazania w przypadku kontroli. Kontrolę nad przestrzeganiem

obowiązków wynikających z obowiązujących
przepisów prawa sprawuje wójt gminy.
Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Działalności
Regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Kozy:
1. SANIT-TRANS Sp. z o.o. 43-392 Międzyrzecze Górne 383,
2. REMONDIS Sp. z o.o. O/Sosnowiec ul. Baczyńskiego 11,
3. SUEZ BIELSKO-BIAŁA S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Reksia 6,
4. P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski 43-300
Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38,
5. Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp.
z o.o. 32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 8,
6. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. 41-800 Zabrze,
ul. Lecha 10,
7. New Energy Cieszyn Sp. z o.o 43-426 Dębowiec, Ogrodzona, ul. Przemysłowa 23,
8. „PPHU EKOPLAST-PRODUKT” s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys, 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103/7,
9. Kontener Serwis Lukas Wiesław Lukas, 43300 Bielsko-Biała ul. Krakowska 317A,
10. ResQ Sp. z o.o., ul. Głęboka 62/4, 43-400
Cieszyn.

Zniżka za kompostowanie

Od 1 stycznia 2021 r. właściciele budynków jednorodzinnych, kompostując bioodpady w przydomowym kompostowniku będą mogli uzyskać zwolnienie w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość zwolnienia wynosić będzie 1 zł
na miesiąc od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości. Osoby chcące skorzystać z ulgi powinny złożyć w Urzędzie
Gminy Kozy nową deklarację (dostępna
w UG i na stronie www.bip.kozy.pl) o wy-

sokości opłaty, w której wyliczą nową, miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do tematu kompostowania powrócimy
jeszcze w styczniowym wydaniu Koziań(UG)
skich Wiadomości.		

EKOLOGIA

Nowa frakcja śmieci!

Informujemy właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, że w związku z nowelizacją
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada
gminy Kozy zatwierdziła nowy Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Kozy. Jedną ze zmian, które mają
obowiązywać od nowego roku będzie
zmiana w dotychczas obowiązującym
systemie segregacji odpadów komunalnych. Obok odpadów: papier; szkło; odpady biodegradowalne; metale i tworzywa
sztuczne; popiół, pojawi się nowa frakcja
odpadów – odpady niesegregowane, tzw.
„pozostałości po segregacji”.

Nową frakcję odpadów należy gromadzić w pojemnikach lub w przeźroczystych workach, które zapewnia właściciel nieruchomości. Do właścicieli
nieruchomości zamieszkałych należy
decyzja, czy kupują pojemnik na tzw.
„pozostałości po segregacji”, czy oddają je w workach. W tym drugim przypadku należy zwrócić uwagę na to, by
worki były przezroczyste, aby można
było sprawdzić, czy segregacja odpadów prowadzona jest prawidłowo.
Pozostałe rodzaje odpadów: papier; szkło;
odpady biodegradowalne; metale i tworzywa sztuczne; popiół tak, jak do tej pory
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należy gromadzić w workach, które dostarcza Gmina Kozy lub w pojemnikach, które
zapewnia właściciel nieruchomosci.
Szczegóły dot. prawidłowej segregacji
odpadów obowiązującej od 2021 roku
zaprezentowane zostały w ulotce informacyjnej – dostępna jest na stronie
www.kozy.pl. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, w którym zostaną
zaznaczone m.in. terminy wywozu nowej
frakcji odpadów „pozostałości po segregacji” dostarczy firma, która wygra przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych w Kozach.
(UG)

Szczegółowe informacje dotyczące segregacji odpadów od 2021 roku
w naszej gminie przygotowane zostały m.in. na specjalnej ulotce, którą
zobaczyć można na stronie internetowej www.kozy.pl w zakładce „Gospodarka i środowisko”.

Zmiana stawek opłat za śmieci

Uwaga zmiana stawek opłat za
śmieci od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Informujemy, że od nowego roku
zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna

stawka opłaty wyniesie 180 zł. Jeżeli
właściciel nieruchomości, o których
mowa powyżej nie będzie segregował
śmieci, to zapłaci za odbiór i zagospodarowanie odpadów opłatę podwyższoną, wynoszącą 540 zł za rok.
Ryczałtową stawkę opłaty właściciel
nieruchomości uiszcza z dołu, jeden
raz w roku, do 31 grudnia danego
roku, w którym jest objęty opłatą.
Zgodnie z decyzją Rady Gminy Kozy
nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub inne nieru-

chomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pozostaną
w gminnym systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi. Właściciele
tych nieruchomości nie muszą dokonywać zmiany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie podwyżki
opłat. Nowa stawka opłaty za śmieci
w nowym roku zostanie zmieniona
„z urzędu”, a właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wyso(UG)
kości opłaty.		
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PODSUMOWANIE

2020 rok w skrócie
Za pomocą zdjęć przybliżamy wydarzenia z ostatnich 12. miesięcy. I choć „tematów” było sporo, przygotowaliśmy nasze redakcyjne, subiektywne zebranie
wybranych. Inne? Pozostają w naszej pamięci i archiwalnych numerach wydań
gazety.
(RED)

Trudno pominąć fakt, że ostatnie tygodnie z racji wszelakich ograniczeń
związanych z pandemią były inne, niż te
wcześniejsze. Maski na twarzach przestały nas dziwić, stając się elementem
codzienności. Szukając pozytywów
przypominamy akcję „Maskarada” przygotowaną przez Dom Kultury, w której
uczestnicy prezentowali się właśnie
w maskach.

Po raz pierwszy rozstrzygnięto plebiscyt „Osobowość roku w Gminie Kozy”
przyznając wyróżnienie Dawidowi Woskanianowi. Wśród nominowanych
były również panie – Justyna Kudelska i Joanna Lapczyk. O drugiej edycji
piszemy więcej w tym numerze na stronie 19.

Choć z powodu pandemii i obostrzeń na uroczyste świętowanie przyjdzie
nam zaczekać, Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach w tym roku obchodziła
jubileusz 130-lecia swojego istnienia.

Pierwszy raz w Kozach odbyło się w tym
roku kino… samochodowe. W dobie
pandemii rozwiązanie w pełni bezpieczne dla uczestników, ale też wyjątkowe
samo w sobie.

PODSUMOWANIE
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Cykliczne akcje związane z dbałością o otaczające nas środowisko
zyskują na popularności – z korzyścią dla środowiska, ale też nas
samych. W tym roku kozianie wzięli
udział m.in. w ogólnopolskiej akcji
„Nie bądź cieć – podnieś śmieć”,
w ramach której sprzątano okolice
Kamieniołomu i zbocza Hrobaczej
Łąki.
Wspólne zbieranie grzybów, rodzinny rajd rowerowy czy zmagania wędkarzy w Kamieniołomie
– to integracyjne wydarzenia dla
mieszkańców, które mimo czasu
pandemii udało się zorganizować.

„Dziel się i częstuj!” – czyli jadłodzielnia w naszej miejscowości. W marcu
przy budynku ośrodka zdrowia (ul. Szkolna) uroczyście otwarto koziańską
jadłodzielnię, gdzie pozostawiać możemy żywność dla innych osób, ale też
sami z niej skorzystać.

Liczba mieszkańców Kóz przekroczyła w pierwszym kwartale tego roku 13 tysięcy, jubileuszową mieszkanką została mała Amelia. W Kozach osiedlają się również
osoby z innych części kraju, a także świata. We wrześniu pisaliśmy o rodzinie Dąbrowskich, która po wielu latach powróciła do Polski, wybierając do zamieszkania
właśnie naszą miejscowość.

Mimo przeszkód i trudności nieustannie swoje zajęcia organizuje
– w tym także w formule on-line,
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Inicjatywa przeznaczona dla seniorów stała się w Kozach bardzo popularna.

W mijającym roku sporo było inwestycji szkolnych – tych mniejszych
i większych. O monitoringu i sprzęcie do nauki zdalnej piszemy w tym
numerze, w poprzednich miesiącach powstała też m.in. nowoczesna sala sensoryczna w Szkole Podstawowej nr 2.

foto: arch.
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Paczki na treningu

Młodzi podopieczni LKS Orzeł Kozy kontynuują zajęcia piłkarskie w hali. Jeden
z treningów zaliczonych początkiem grudnia miał szczególnie przyjemny charakter.
Zawodnicy, tuż przed mikołajkowym 6 grudnia, obdarowani zostali świątecznymi
paczkami, które wywołały nieskrywane uśmiechy na ich twarzach.

foto: LKS Orzeł Kozy

Mikołajkowe pływanie

Wewnętrzne zawody pływackie
z udziałem podopiecznych UKS
Victoria Kozy odbyły się we wtorek
1 grudnia na pływalni Centrum Sportowo-Widowiskowego.
Z racji panujących obostrzeń zawody zostały przeprowadzone w dwóch blokach
startowych. Wpierw rywalizowały dzieci
z rocznika 2010 i młodsze, które stylami dowolnym, klasycznym i grzbietowym pokonywały dystanse 50-metrowe. Dwukrotnie
dłuższe odcinki, także stylem dowolnym
oraz wybranym przez siebie grzbietowym,

klasycznym bądź zmiennym, przygotowane zostały dla uczestników z rocznika 2009
oraz starszych. Dla wszystkich biorących
udział w wewnętrznych zawodach była to
świetna okazja do sprawdzenia aktualnej
dyspozycji, tym bardziej w okresie, gdy
pływackich zmagań i testów na tle rówieśników odbywa się znacznie mniej.
Podopiecznych klubu z Kóz, a było ich
łącznie ponad 50, odwiedził również tego
dnia... Mikołaj. Prezenty od wyjątkowego
gościa, z racji zbliżającego się święta 6 grudnia, otrzymali bez wyjątku wszyscy młodzi
(R)
pływacy. 				

Życiówki i medale

Z powodzeniem swoje premierowe starty po dłuższej przerwie zakończyli zawodnicy UKS Victoria
Kozy. Podczas Mistrzostw Okręgu Śląskiego
w Gliwicach barw koziańskiego klubu bronili Sydney Zagonari (50 m i 100 m stylem motylkowym
oraz 100 m stylem zmiennym) i Michał Papuga
(200 m stylem dowolnym). Efekt ich startów to
poprawione rekordy życiowe. Wspomniany duet,
a także Magdalena Filek, Julia Ponikwia i Mikołaj
Kulig, zaprezentowali się również w zawodach
z okazji Święta Niepodległości w Radlinie. W tym
przypadku łupem utalentowanych pływaków stały
się medale wszystkich kolorów.

(R)

foto: CSW Kozy

SPORT

UKS Kozy zorganizuje w trakcie ferii
zimowy obóz sportowy. Miejscem pobytu grupy będzie Zawoja.
Klub planuje utworzenie dwóch grup z podziałem na młodsze i starsze dzieci, przy
czym wyjazd dojdzie do skutku w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 lub więcej
chętnych osób. – Obóz zostanie zgłoszony

Ferie na obozie
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do kuratorium i przeprowadzony będzie
w ścisłym reżimie sanitarnym – informują
przedstawiciele UKS Kozy. Wszyscy zainteresowani obozowym wyjazdem swoich
pociech – w przyjętym terminie od 4 do 10
stycznia 2021 roku – mogą kontaktować
się z trenerem-koordynatorem klubu pod
numerem telefonu: 509-820-731. (UKS)

Gimnastyka bardzo potrzebna

Dzieci z koziańskich szkół podstawowych wzięły udział w kolejnych zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

foto: CSW Kozy

Pod fachowym okiem instruktor Jolanty Kołodziejczyk dzieci podzielone na grupy
wiekowe chętnie pojawiały się na sobotnich zajęciach. Zaproponowane im ćwiczenia miały na celu radzenie sobie z wadami postawy bądź też zapobieganie ich
powstawaniu. Co istotne, poprawa kondycji ruchowej została uczestnikom zajęć
z gimnastyki korekcyjnej zaproponowana w atrakcyjnej formie w połączeniu z elementami zabawy. Mimo włożonego wysiłku dzieci każde jednostki treningowe
kończyły z uśmiechem na ustach.
W styczniu, po okresie zimowych ferii, zajęcia bezpłatne dla dzieci, a finansowane
przez Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach, będą kontynuowane.

Niedosyt
beniaminka

Piłkarze LKS Orzeł Kozy zakończyli
już jesienne zmagania w rozgrywkach
A-klasy na szczeblu bielskiego podokręgu. Te pozostawiły niedosyt.
Tym bardziej jest to zasadne, gdy zwrócimy uwagę na fakt, iż po 5. kolejkach ligowych kozianie mieli na koncie 10 punktów,
plasując się w czołówce tabeli. Pozostałe
mecze rundy jesiennej Orzeł zakończył już
z porażkami na koncie. – Pierwsze mecze
w naszym wykonaniu były dobre, aczkolwiek od połowy rundy coś przestało funkcjonować. Na pewno stać nas na więcej.
Fajnie, że zbieraliśmy pozytywne recenzje,
ale mimo to jakiś niedosyt z pewnością jest
– przyznaje trener zespołu Marcin Stefanowicz. Jak podkreśla, piłkarze Orła zamierzają w trakcie wiosennych gier rewanżowych
skorzystać na zdobytym właśnie doświadczeniu. – Wiemy, czego możemy się spodziewać po przeciwnikach. Wierzę, że to
zaprocentuje, dlatego też z optymizmem
patrzymy w przyszłość – dodaje trener ekipy z Kóz.
Kozianie finiszowali ostatecznie na 8. miejscu w 12-zespołowej stawce. Zgromadzili
łącznie 10 „oczek” przy bilansie bramkowym 17 goli strzelonych i 30 straconych.
		 		(BM)

(C)

Godziny otwarcia CSW

Centrum Sportowo-Widowiskowe w okresie świątecznym funkcjonuje w zmienionych godzinach:
23.12.2020 - 7.00-15.00
24.12.2020 - 27.12.2020 - obiekt zamknięty
31.12.2020 - 7.00-15.00
1.01.2021 - 3.01.2021 - obiekt zamknięty

foto: CSW Kozy
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DUABUSCAPRIS

W Kozach „z kozą” po kolędzie

Do archaicznych zwyczajów ludowych
związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia należała grupa kolędnicza chodząca
z tzw. „kozą”. Mimo że jeszcze w latach 50.
XX wieku kolędników formujących taką
grupę można było spotkać w koziańskich
opłotkach, to dziś pamięć o tym barwnym
obrzędzie znacznie się zatarła. Choć na
łamach „KW” już o tym pisałem, to warto
jeszcze raz, w związku ze zbliżającymi się
Świętami, przypomnieć ten ciekawy obraz.
Chodzenie „z kozą” było symbolicznym
przedstawieniem, w którym główną rolę
odgrywał kolędnik, przebrany za postać
kozy. Jego strój składał się z okrycia, którym
był koc lub inna tkanina, spod której wystawała głowa kozy, wyrzeźbiona z drewna,
często pokryta zwierzęcym futrem. Cechą
charakterystyczną tej postaci była ruchoma dolna szczęka, poruszana za pomocą
prostego mechanizmu. W obrzędzie koza
była żywą postacią, która tańczyła, skakała
i bodła rogami domowników. Centralnym
punktem przedstawienia była śmierć zwierzęcia, które po krótkiej chwili, podrywało
się ponownie do wesołego tańca. Miało
to symbolizować zwycięstwo sił witalnych
nad zimowym zastojem – przesileniem
w przyrodzie. Kozie towarzyszyły, oprócz
pastuszka, Żyda, itp., również postacie
zwierzęce: niedźwiedź, wilk, czapla lub bocian. Całej grupie przygrywali muzykanci.
W zbiorach Muzeum Historycznego
w Bielsku-Białej zachowała się kolekcja
masek grupy kolędniczej „z kozą” z końca
lat 50. XX wieku. Maski te wykonane zostały przez grupę kolędników z pogranicza
Kóz i Kęt. Postać kozy występująca w obrzędzie nie miała swojej genezy w nazwie
naszej miejscowości. Grupy „z kozą” występowały również wielu regionach Polski i nie tylko. Koza miała tutaj znaczenie
symboliczne. Postrzegano ją, jako zwierzę
pogranicza sacrum i profanum. Rogi miały łączyć ją z siłami diabelskimi, z drugiej
strony, kozy bywały niejednokrotnie jedynymi żywicielkami w biedniejszych domostwach, stąd stanowiła ucieleśnienie sił
życiowych.
W poszukiwaniu typowych dla naszej miejscowości tradycji kultury ludowej, niejednokrotnie napotykamy na „białe plamy”,
„czarne dziury” czy „znaki zapytania”. Jakbyśmy inaczej nie określili tego braku informacji o ludowych zwyczajach czy wręcz
tradycjach, występujących w Kozach,
najpierw powinniśmy zastanowić się nad
przyczynami takiego a nie innego stanu

rzeczy. Mówiąc o tradycjach kultury ludowej w Kozach, na plan pierwszy wysuwają
się wielkanocni śmierguśnicy oraz damski
strój ludowy. Czy poza nimi, przenosząc
się w czasie do dziewiętnastowiecznych
Kóz, niczego innego nietypowego dziś
dla nas, w zachowaniu tamtych kozian
byśmy nie zauważyli? Obrzęd chodzenia
„z kozą” zaliczyć należy właśnie do grona
zapomnianych, symbolicznych ludowych
zachowań. Zapewne codzienność i święta,
mieszkańców naszej miejscowości przed

laty, były przepełnione – bardziej niż sobie
wyobrażamy – całą gamą archaicznych,
niezrozumiałych dla współczesnego człowieka czynności obrzędowych. Brak zainteresowania i chęci rejestrowania, ówczesnych kulturowych oczywistości, sprawił,
że swoją ludową „koziańskość” z biegiem
lat zatraciliśmy. Czy jest jeszcze szansa
odnalezienia, w zakamarkach ludzkiej pamięci, czy archiwalnych notatkach i opracowaniach, większych śladów koziańskiej
(Bartłomiej Jurzak)
kultury ludowej?

foto: Bartłomiej Hałat

Maska kolędnicza kozy używana w grupie
kolędniczej na pograniczu Kóz i Kęt;
lata 50. XX w.

Archaiczna grupa kolędnicza-rycina; XIX w.

Kolędnik „z kozą”; Roczyny
k./Andrychowa, lata 50. XX w.
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ROZRYWKA

Już w listopadzie – z zachowaniem sanitarnych wytycznych – rozpoczęli „wizyty” w naszych domach strażacy z kalendarzami. Grudzień to kontynuacja działań podejmowanych przez naszych druhów, toteż jeśli zobaczycie przed bramką strażaka,
można zachować spokój i nie przejmować się, że wydarzyło się coś u sąsiada.
Co warte podkreślenia, wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży kalendarzy
przeznaczone zostaną na ochronę przeciwpożarową w naszej miejscowości.
(RED)

1

2

3

4

5

6

7
Poziomo:

8

3/ stajenka ze żłobkiem
7/ imię księdza Kochaja
8/ zniewaga

1

9

9/ graniczą z Bujakowem

8

10/ przysiółek w Górnej Wsi

10

11

12/ poborowy lub emerytalny
13/ z kodem na kopercie
18/ zatyczka beczki

4

12
3

19/ Juliusz, nadleśniczy, fundator kapliczki na Przełęczy u Panienki w 1884 r.

14

13

21/ ryba, która się stawia
22/ „Barbara” w centrum Kóz, „Arnika” w Małych Kozach
23/ popularna nazwa nart

16

6

17

15

18

24/ błędnie nazywana robinią
Pionowo:

19

5

20

1/ w Małych Kozach jest pod wezwaniem Najświętszej Rodziny

21

2/ na damskie drobiazgi
4/ Adolf, jego imieniem Izba Historyczna w Kozach
5/ wlewane do banku

22

6/ korekcyjny na zębach
11/ Maksym, autor powieści „Matka”

23

14/ skrytka
15/ przyrząd kuchenny wykonany z wierzchołka choinki /gwarowo/
16/ aktorzy biorący udział w przedstawieniu

24

2

7

17/ element boazerii
20/ służący hrabiego
Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem wiadomości@kozy.pl lub złożyć
osobiście w bibliotece lub Urzędzie Gminy (sekretariat) do 31 grudnia br. podając
swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma
nagrodę książkową.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie
1

2

3

4

5

6

7

8

(Stanisław Laszczak)

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
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Blogerka z książką w ręku

Lubisz czytać książki, ale potrzebujesz rzetelnej wskazówki, którą wybrać? Jest takie miejsce „w sieci”, które właśnie
w tym celu warto odwiedzić. Tym bardziej, że jego prowadzenia podjęła się kozianka Ewa Krzempek.
www.detalistka.pl

Polonistka, copywriterka, social media
manager. Wielka miłośniczka kotów
i górskich wycieczek. Od zawsze z książką w ręku i w otoczeniu słów – tak sama
o sobie mówi Ewa Krzempek, która
przed niespełna trzema laty założyła bloga pod adresem www.detalistka.pl. – Do
jego założenia zmotywował mnie tak naprawdę mój chłopak, który od początku
bardzo mnie wspiera w tym projekcie,
także pod względem technicznym. Nazwa bloga nie ma natomiast nic wspólnego z handlem – uśmiecha się blogerka,
wskazując myśl przewodnią
przyświecającą rozpoczęciu
takiej aktywności. – Założyłam sobie, że nazwa bloga
i publikowane treści będą oddawać mój specyficzny sposób
postrzegania świata przez pryzmat detali. Skupiam się więc
na nieoczywistościach: małych, ale istotnych kwestiach,
pięknych fotograficznych kadrach – dodaje.
Z racji swoich zainteresowań
pani Ewa najwięcej czasu
poświęciła na recenzowanie
książek, które zamieszczane
są w sekcji „Rekomendacje”.
– Nie wystarczy życia na przeczytanie wszystkich książek.
Dlatego wychodzę z założenia, że warto
sięgać tylko po te, które idealnie trafiają w nasz gust – wyjawia blogerka. Jak
przekonuje, spostrzeżenia dotyczące
poszczególnych pozycji stara się przekazywać czytelnikom bloga w taki sposób,
aby ułatwić dokonywanie wyborów.

Pisze o mocnych i słabych stronach,
ocenia daną książkę wieloaspektowo,
podpowiada też komu może się ona potencjalnie spodobać. – W obecnej sytuacji, gdy dostęp do regałów z książkami
w bibliotekach wciąż jest ograniczany,
tego typu informacje ułatwiają życie
czytelnikom i pracę bibliotekarzom –
zauważa „detalistka”.
Tworzenie wpisów niosących ze sobą

określone wartości wcale nie jest czynnością łatwą i nieskomplikowaną.
Z jakimi wyzwaniami przychodzi współcześnie mierzyć się książkowemu blogerowi? – Najtrudniejsze jest zrecenzowanie książki bez spojlerów i wnikania
w fabułę, gdy dany tytuł właśnie tego

wymaga. Zachęcenie lub zniechęcenie
do lektury jest wtedy kwestią czegoś
w rodzaju słownej żonglerki – tłumaczy
Ewa Krzempek. – Współpraca z wydawnictwami to przedpremierowy dostęp
do nowości wydawniczych, ale także
„goniące” terminy na opublikowanie recenzji – kontynuuje.
Co ważne dla mieszkańców gminy
Kozy, spora część książek zrecenzowanych już przez blogerkę znajduje
się aktualnie w bogatych zasobach
Gminnej Biblioteki Publicznej.
Po wizycie na stronie www.detalistka.pl i przekonaniu się do danej
pozycji, możliwe jest więc w wielu
przypadkach wybranie się do placówki celem jej wypożyczenia.
Systematycznie zyskujący na popularności blog kozianki, choć zawiera także recenzje filmów oraz
inne felietony czy porady, ma – jak
zaznacza autorka – niezmiennie
skupiać się głównie na książkach.
Są i jednak plany jego dalszego
rozwoju. – Pojawi się więcej artykułów tematycznych, przekrojowych i ciekawostek ze świata
literatury. W nowej sekcji publikowane będą krótkie felietony,
których tematem staną się detale
codzienności. Myślę też o nowych
kanałach komunikacji, a więc fanpage’u i vlogu – mówi pani Ewa. Prócz
wspomnianego bloga subiektywnymi
detalami z życia codziennego dzieli się
poprzez konto na Instagramie (@detalistka_blog). Tu z kolei „przemawia”
już przede wszystkim obraz.
(Marcin Nikiel)

KULTURA

Biblioteka ponownie czynna

Po kolejnym lockdownie bibliotek publicznych, który trwał od 9 do 29 listopada, koziańska biblioteka ponownie otwarła swe
podwoje dla spragnionych nowości wydawniczych i nie tylko.
W wypożyczalni obowiązuje wciąż rzecz
jasna reżim sanitarny – jedna osoba, obowiązkowo w maseczce oraz w rękawiczkach lub po zdezynfekowaniu rąk, książki
podaje bibliotekarz. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i oczekiwaniom
czytelników już wcześnie zwiększono limit
książek możliwych do wypożyczenia przez

jednego czytelnika z 5 na 10 pozycji.
Dodatkowo ponownie można wypożyczać tytuły prasowe oraz rezerwować
książki poprzez katalog internetowy.
Zwrócone materiały biblioteczne (książki, audiobooki oraz prasa) nadal trafiają
na trzydniową kwarantannę. Biblioteka
funkcjonuje od poniedziałku do piątku
w g. 9.00-18.00, w soboty g. 8.00-12.00.
Ze zbiorów Filii nr 1 przy ul. Przeczniej
64 można skorzystać w poniedziałki, środy i piątki w g. 15.00-19.00.
(GBP)

Artystyczne, świąteczne niespodzianki

Zespoły funkcjonujące w Domu Kultury pracują niezmiennie i „pełną parą”, by
przygotować upominek świąteczny dla nas
wszystkich. Będą to przygotowywane produkcje wideo koncertów.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta zamierza
pokazać breakauty muzyczne z udziałem
uczniów korzystających z nauki gry na instrumentach. Podobnie wokaliści, którzy
przygotowują wykonanie kolędy. Zespół

foto: arch

Pieśni i Tańca „Kozianie” zaprosi na wideo koncert, w którym będzie starał się
uchronić przed zapomnieniem dawne kolędy. Zachęcamy więc, by z uwagą śledzić
informacje na stronie internetowej Domu
Kultury w Kozach oraz jego mediach społecznościowych – profilu facebookowym
i kanale na YouTube.
– A co więcej? Czas pokaże – lakonicznie
stwierdzają przedstawiciele DK. Dom Kultury i zespoły w nim działające są przygotowane do publicznych występów. Pierwsze
planowane wydarzenie to wspólny Koncert Świąteczny oraz Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej. – Czy
będzie możliwość ich realizacji? Tego
obecnie nie wiemy, ale… „co się odwlecze
to nie uciecze” – uśmiechają się organizatorzy. Świąteczny koncert kolędowy na żywo
z kościoła w Gajach, transmisja w niedzielę
(DK/RED)
27 grudnia o godz. 11.30.
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Katalog twórców

Powiat bielski uruchomił zakładkę internetową, w której znajduje się katalog
twórców Powiatu Bielskiego – www.
powiat.bielsko.pl/strona-341-tworcy_
ludowi_i_artysci_powiatu.html. Co
warte podkreślenia, z radością dostrzegamy również reprezentantów naszej
miejscowości. Strona podlega ciągłej
rozbudowie i bieżącej aktualizacji, zapewne więc kolejne sylwetki twórców
będą pojawiać się w przygotowanym
zestawieniu. Katalog to nie tylko informacja o istnieniu twórcy, ale też bogaty
zbiór wszelkich informacji o dorobku
artystycznym naszego regionu. To
równocześnie ułatwienie w dotarciu do
artystów niejednokrotnie zamkniętych
w swoich pracowniach lub na co dzień
nierozpoznawanych publicznie.
Jakie nazwiska reprezentujące gminę
Kozy znalazły się na liście? Czym zajmują się nasi artyści, jakich twórców
z innych gmin naszego powiatu możemy znaleźć w katalogu? Na te pytania
odpowiedź znajdą Państwo w sieci, zachęcamy do odwiedzenia strony inter(DK)
netowej Powiatu Bielskiego.

Pudełka napełnione

Początkiem listopada Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
przystąpiła do akcji „Kinder. Przerwa na wspólne czytanie”. Mimo
trzytygodniowego zamknięcia Biblioteki, początkiem grudnia
udało się dopełnić zobowiązania, jakiego podjęto się w ramach
akcji. Nasi najmłodsi czytelnicy napełnili trzy pudełka książkami
dla dzieci, trafią one do mniejszych bibliotek w kraju. Od marki
Kinder GBP otrzyma nowe książki oraz pufy do wspólnego czytania. Jeśli nasza biblioteka znajdzie się wśród pierwszych 5., które
napełniły pudełka, zorganizowane zostanie w Kozach spotkanie
autorskie z jednym z ambasadorów akcji – Michałem Rusinkiem,
Sylwią Stano lub Zofią Kraszewską. 				

(GBP)

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

Konkurs zawieszony

Jedna z najstarszych imprez realizowanych
w Domu Kultury została w tym roku zawieszona. Konkurs Recytatorski Poezji
Patriotycznej na stałe związany ze Świętem
Odzyskania Niepodległości mimo przejętych zgłoszeń, oczekującego jury i przygotowanych nagród dla zwycięzców, nie
mógł zostać zrealizowany.
W tym przypadku nie pomaga nawet dobrodziejstwo Internetu, zdaje się bowiem,

że pomysł realizacji zdalnej zniweczyłby
pożądany efekt. Tylko bezpośrednia konfrontacja na scenie z widzem czy jurorem
daje recytatorowi emocje wpływające na
interpretację utworu.
– Oczekujemy momentu zmiany rozporządzeń ograniczających działania Domu
Kultury, a gdy to nastąpi konkurs zostanie
przeprowadzony – zapewniają organizato(DK)
rzy. 				

Na kolejne wręczenia nagród dla laureatów konkursu recytatorskiego przyjdzie nam zaczekać przynajmniej do
przyszłego roku.

foto: arch. DK

Obywatel senior – brzmi dumnie

Obywatel senior to nazwa kolejnego
projektu skierowanego do seniorów.
Projekt napotykając na obecne ograniczenia z trudem pokonuje przeszkody. Uruchomiona dwa miesiące temu
„Poczta obywatelska” mająca zbierać
inicjatywy społeczne proponowane
przez osoby starsze zbiegł się z ograniczeniami funkcjonowania Domu Kultury (bo w tej przestrzeni miały się toczyć
działania). Dzięki zaradności Kazimierza Honkisza, Przewodniczącego
Gminnej Rady Seniorów, udało się zaangażować do projektu aktywne osoby
starsze, które próbują tworzyć własny

W ramach mikroprojektu „Kojzkie perełki
w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” gruntownej konserwacji
poddana zostanie grupa rzeźb występująca
pod wspólnym tytułem „Pasyjka”.
Przedstawia ona Chrystusa na krzyżu
i stojące pod nim po obu stronach Marię
i Marię Magdalenę. Komplet jest jedną
z najmniejszych rzeźb znajdujących się
w zbiorach Izby Historycznej im. Adolfa
Zubera. Same figurki mają po kilkanaście
centymetrów wysokości. Rzeźby są jednak w bardzo złym stanie technicznym.
Przez lata owady z gatunku drewnojadów

projekt lub przynajmniej zdobyć wiedzę potrzebną do tworzenia nowych
w przyjaźniejszym dla bezpośrednich
kontaktów okresie.

foto: arch. GBP

wydrążyły w ich wnętrzach liczne kanaliki, osłabiając znacznie strukturę drewna.
Uszkodzenia wewnętrze są na tyle spore,
że waga poszczególnych rzeźb zbliżona jest
do… wagi kawałka papieru.
Trwają prace konserwatorskie mają na
celu zabezpieczenie i zachowanie dla przyszłych pokoleń tego niezwykle cennego,
choć bardzo drobnego eksponatu z Izby
Historycznej.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

foto: arch.

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
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Osobowość roku – druga edycja!
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Plebiscyt na „Osobowość Roku Gminy Kozy” odbył się po raz pierwszy w 2019 roku. Decyzją kapituły efektowna statuetka trafiła wówczas do Dawida Woskaniania, zwycięzcy telewizyjnego show Top Model.

foto: arch.

– Trzeba przyznać, że sukces naszego
młodego modela był w ubiegłym roku
wydarzeniem spektakularnym, a decyzja o wyborze Dawida zapadła w ramach
naszej kapituły jednogłośnie – przybliża
Bożena Sadlik, przewodnicząca kapituły plebiscytu.
– Jestem wszystkim bardzo wdzięczny
za wsparcie podczas programu, za głosy
i trzymanie kciuków. Ale też dumny z tego,
że pochodzę z Kóz – mówił wówczas sam
nagrodzony.

Kto otrzyma zaszczytny tytuł tym razem?
O tym przekonamy się w 2021 roku, gdy
rozstrzygnięta zostanie druga edycja plebiscytu. Do końca grudnia br. można jednak
zgłaszać kandydatury. Wszystkie szczegóły
znajdują się w regulaminie dostępnym na
stronie internetowej – www.kozy.pl, a zgłoszeń dokonywać mogą instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, ale też
mieszkańcy gminy Kozy. W ostatnim przypadku koniecznym jest poparcie wniosku
przez co najmniej 20 mieszkańców.

– Wśród naszych mieszkańców wiele osób
realizuje swoje pasje na różnych płaszczyznach. Wierzę, że w drugiej edycji statuetka i tytuł trafi do osoby, która inspirować
będzie nas wszystkich swoimi działaniami
– mówi Bożena Sadlik.
Tytuł „Osobowości Roku Gminy Kozy”
przyznawany jest jako uznanie lokalnej
społeczności za szczególne dokonania
w sferze kulturalnej, twórczej, naukowej,
społecznej, samorządowej lub biznesowej.
(MS)

Filozoficzne rozważania

„Odróżnienie prawdy o przekonania” –
to hasło przewodnie konkursu na esej
tematyczny, do którego z okazji Światowego Dnia Filozofii przypadającego
w listopadzie, zaprosił wójt gminy Kozy
Jacek Kaliński.
– O tym, jaką rolę odgrywa w naszym
życiu filozofia można dyskutować naprawdę długo. Zachęciliśmy do przygotowania pracy, w której uczestnicy
rozważali ciekawy temat, skłaniający
do przemyśleń – mówi wójt Kaliński.
Równocześnie wydarzeniem poprzedzającym i promującym konkurs był
wykład dr hab. prof. Uniwersytetu
Śląskiego Krzysztofa Ślezińskiego –
„Znaczenie filozofii dla współczesnego
człowieka”, dostępny obecnie do obejrzenia na kanale Domu Kultury w Kozach w serwisie YouTube.
Najciekawszą pracę zdaniem konkur-
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sowej kapituły przygotowała Karina
Piecuch (34 lata), drugie miejsce przypadło Gabrieli Mynarskiej (21 lat),
trzecie Kamilowi Gawędzie (32 lata).
– Różnica punktów między trzema
najlepszymi pracami wyniosła raptem

jedeno „oczko”, poziom „rywalizacji”
był więc wyrównany – podsumował
Jacek Kaliński. Zwycięski esej opublikujemy w kolejnym wydaniu naszej
gazety.
(MS)

Dziecięce kartki

Konkurs na bożonarodzeniową kartkę świąteczną w naszej miejscowości rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieciaków.
I co roku pomysły, ale też sposób ich wykonania, zaskakują organizatorów. Przykład?
Zwycięska kartka odnosząca się do obecnych „czasów”, łącząca równocześnie w sposób
humorystyczny naszą miejscowość z tematyką świąt! Spodobała się również naszej redakcji, toteż postanowiliśmy „wykorzystać” ją jako grudniową okładkę.
Świąteczną kartkę promującą Gminę Kozy przygotował Szymon Trębla (kl. 7 c, SP1),
a zwycięska praca powielona została jako promocyjna kartka naszej gminy i rozesłana
wraz ze świątecznymi życzeniami. Spośród kilkudziesięciu propozycji jury wyłoniło równocześnie 10 prac, na które głosy oddawać mogli internauci poprzez głosowanie w serwisie facebook.com. Najwięcej „kliknięć” zebrała propozycja przygotowana przez Kingę
Magierę (kl. 8, NSP), uzyskując tym samym Nagrodę Internautów.
Szczegółowe wyniki konkursu organizowanego przez wójta gminy Kozy i Stowarzyszenie
(RED)
Kozianki znaleźć można na stronie internetowej – www.kozy.pl		

