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WYDARZENIA

Wspólnie dla zdrowia!

Wpierw koziańska firma Klimors z inicjatywy bielskiego
Starostwa Powiatowego ufundowała kilka urządzeń do dezynfekcji ozonem (m.in. karetek i wozów strażackich) dla
Bielskiego Pogotowia Ratunkowego oraz strażaków z Bielska-Białej i druhów koziańskej Ochotniczej Straży Pożarnej, następnie o zakup dedykowanego urządzenia bezpośrednio dla stacji pogotowia ratunkowego w Kobiernicach
postarała się gmina Kozy. To odpowiedź lokalnego biznesu
i władz samorządowych na potrzebne wsparcie dla medyków, będących w bezpośrednim zagrożeniu związanym
(MS)
z walką z koronawirusem. 				

Apel do mieszkańców

W związku z podjętym przez wójta gminy Kozy Zarządzeniem
Nr 44/20 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy
Urzędu Gminy Kozy oraz jednostek organizacyjnych gminy zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwo pracownikom samorządowym i interesantom oraz w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzającym ograniczenia
w obsłudze interesantów oraz zamknięciem od 16 marca kasy
urzędu, wójt gminy zwraca się z prośbą o realizację płatności za
pomocą bankowości elektronicznej, na indywidualne konta
bankowe, które każdy petent otrzymał w decyzji podatkowej oraz w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospoda(UG)
rowanie odpadami komunalnymi. 			

Zagrali na balkonach

foto: arch. MOD

Hartem ducha wykazała się w trudnym okresie dla nas wszystkich Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Koziańscy muzycy wymyślili
oryginalny sposób na okazanie solidarności z mieszkańcami.
W poniedziałek – 23 marca, punktualnie o godzinie 15.00 sześciu trębaczy – Agnieszka Hałat, Łukasz Pater, Dorota Frączyk,
Adrian Jaśkowiec, Jakub Stanclik, Maciej Honkisz – pojawiło się
na balkonach w swoich domach. I choć osobno, to jednak razem – będąc w różnych częściach Kóz zagrali Hejnał Mariacki,
podkreślając w ten sposób wspólnotę z wszystkimi, ostrzegając
równocześnie historyczną melodią przed nadchodzącym nie(DK)
bezpieczeństwem. 					

Wirtualne zwiedzanie

foto: MS

Nietypowe sytuacje tworzą nietypowe rozwiązania – tak skomentować można fakt obostrzeń w ostatnich dniach związanych z zamkniętymi wieloma placówkami w odniesieniu do
Izby Historycznej im. Adolfa Zubera. Na miłośników historii
Kóz czekała nie lada gratka – zwiedzanie w wersji on-line. Trzy
odcinki powstawały w formacie live, który przyciągnął przed
ekrany sporo osób. Co istotne, wirtualne zwiedzanie w formie
video niezmiennie jest dostępne na profilu facebookowym
Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie wszystkie kilkudziesięcio(RED)
minutowe materiały można obejrzeć ponownie.

WYDARZENIA

Pandemia koronawirusa sprawiła, że nasza
codzienność w ostatnich tygodniach niemalże z dnia na dzień zmieniła się. Jeszcze
przed ogólnopolskim rozporządzeniem
o zamknięciu szkół w Kozach wstrzymane
zostały lekcje we wszystkich placówkach,
a o tym fakcie informowała ogólnopolska
telewizja Polsat, przygotowując materiał
„Kozy dają radę”.

Koronautrudnienia

prac porządkowych, czy planowanie kolejnych wydarzeń. – Zajęcia, imprezy – wszystko cały czas planujemy i przygotowujemy,
by być gotowym na moment, kiedy znów
będziemy mogli zaprosić na zajęcia naszych
podopiecznych. Równocześnie prowadzimy prace remontowe – tłumaczy Marek
Małecki, dyrektor Domu Kultury.
Tytułowe utrudnienia związane z zagrożeniem epidemiologicznym dostrzec można
nie tylko w instytucjach
publicznych. W sklepach i firmach w naszej
miejscowości mieszkańCałodobowa infolinia NFZ o koronawirusie
cy, pracownicy, jak i właściciele odpowiedzialnie
reagują na sytuację. Na
– Podejmujemy działania mające zmini- podłogach zobaczyć można specjalne taśmy
malizować ryzyko zarażenia się. Dlatego wyznaczające odpowiednią odległość, klienplacówki publiczne funkcjonują w ograni- ci zakładają rękawiczki, a wiele miejsc jest
czonym zakresie, nie będąc dostępnymi dla systematycznie dezynfekowana. – Sytuacja
klientów czy uczestników zajęć. Nie chcemy rzeczywiście jest nadzwyczajna. Jesteśmy
narażać nikogo, przede wszystkim naszych przyzwyczajeni do innego trybu życia, ale
mieszkańców – podkreśla Jacek Kaliński, obserwując naszych mieszkańców śmiało
wójt gminy Kozy.
mogę powiedzieć, że zdają egzamin – podOd 11 marca do odwołania nieczynne są kreśla Marcin Lasek, zastępca wójta gminy
Centrum Sportowo-Widowiskowe, Dom Kozy. Nie brakuje równocześnie świetnych
Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i Pla- inicjatyw związanych ze wsparciem służby
cówka Wsparcia Dziennego. Każda z insty- zdrowia, jak m.in. przekazywane do szpitatucji jednak pracuje, wykorzystując dodat- li maseczki, środki czystości czy specjalne
kowy czas na realizację drobnych inwestycji, urządzenia do dezynfekcji. – Przede wszyst-

800 190 590

Przed Urzędem Gminy w Kozach
ustawiony został początkiem kwietnia
duży kosz w kształcie serca. Wrzucać
do niego można nakrętki, które docelowo przełożą się na pomoc dzieciom
wymagającym rehabilitacji.
Każdy z mieszkańców może umieszczać
w specjalnym koszu plastikowe nakrętki
po wodzie mineralnej, napojach, sokach,
butelkach z chemią gospodarczą czy kosmetykami. Zamienią się one na pieniądze,
gdyż zbiory przekazane rodzicom lub opiekunom dzieci ze szczególnymi potrzebami,
zostaną odkupione przez firmy recyklingowe. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone będą na rehabilitację dzieci oraz
zakup specjalistycznego sprzętu.
– Nakrętki, które na co dzień trafiają przecież do śmietników możemy zamienić
w konkretne wsparcie finansowe. Przy okazji wzmocni się nawyk segregacji odpadów
wśród mieszkańców naszej miejscowości –
mówi Justyna Kudelska ze Stowarzyszenia

Serce na nakrętki
Kozianki, pomysłodawczyni akcji „Serce
na nakrętki”, organizowanej we współpracy z Gminą Kozy.
Warto zaznaczyć, że pomysł na ponowne
wykorzystanie zużytych nakrętek narodził
się w Bułgarii, skąd został przeniesiony do

foto: Mat. UG w Kozach
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kim ważna jest świadomość każdego z nas.
Jeśli mamy dolegliwości mogące przypominać objawy koronawirusa – gorączkę, kaszel, duszności, najważniejsze jest zgłoszenie
telefoniczne i szczegółowe poinformowanie
dyspozytora medycznego. Zastanówmy się
również, czy ktoś z bliskich nam osób, w
ostatnim czasie nie był za granicą. Pamiętajmy, że nie mówiąc prawdy narażamy nie
tylko samych ratowników, ale też ich rodziny czy znajomych z pracy, czyli całe nasze
lokalne środowisko – podkreśla pan Dawid,
ratownik medyczny.
Istotnym jest więc, by być świadomym zagrożenia i zachowywać środki ostrożności.
– Równocześnie jednak apelujemy o rozsądek i chłodną głowę. Nie popadajmy w panikę, nie czytajmy wątpliwych artykułów,
nie udostępniajmy w mediach społecznościowych treści, co do których pochodzenia
nie mamy pewności, a sami nie jesteśmy
specjalistami w danej tematyce. Sprawdzajmy tylko rzetelne źródła informacji – komunikaty i zalecenia przygotowane przez
Ministerstwo Zdrowia lub lokalne władze
samorządowe – kończy pan Dawid. Pozostaje nam mieć nadzieję, że nasze odpowiedzialne podejście zostanie nagrodzone,
a pandemia koronawiursa już niebawem
pozostanie wspomnieniem.
(Mateusz Stwora)

Polski. W inicjatywę chętnie zaangażowała
się koziańska społeczność, m.in. lokalny artysta Dariusz Fluder wykonał duże czerwone serce z widocznym lokalnym akcentem.
(JK)
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Zmiana sposobu nauki spowodowała nie
tylko zmianę form pracy uczniów i nauczycieli – o czym więcej piszemy na kolejnych
stronach, niezbędny stał się także sprzęt do
realizacji zajęć.
Posiadanie komputerów stacjonarnych
lub laptopów obecnie jest więc dla dzieci
i młodzieży bardzo istotne. Mając dostęp
do sprzętu i sieci uczniowie mogą brać
udział w przygotowywanych lekcjach bez
przeszkód. Aby umożliwić zdalną pracę
uczniom, dla których dostęp do komputerów stanowił problem, Urząd Gminy
w Kozach wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Cyfryzacji w ramach projektu: Zdalna Szkoła wdrażanym w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Laptopy dla szkół

foto: arch. UG.

na lata 2014-2020. – W ramach tego projektu mogliśmy wykorzystać kwotę 70
tysięcy złotych. Za te środki zakupiliśmy
47 laptopów, które trafiły do koziańskich
szkół podstawowych oraz liceum. Obecnie

laptopy są już na biurkach potrzebujących
uczniów. Wierzę, że ułatwiają im w pełni
naukę – mówi zastępca wójta Marcin Lasek.
(RED)

Targowisko na… stadionie

foto: arch.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że ze
sporymi problemami borykać się musieli
handlarze korzystający z targowisk w regionie, w tym koziańskiego. Ze względów bez-

pieczeństwa nie odbyły się piątkowe targi
w Kozach w dwóch ostatnich tygodniach
marca i pierwszym kwietnia. Korzystając
jednak z doświadczeń innych gmin i miast,
w naszej miejscowości udało znaleźć się
rozwiązanie, by przywrócić piątkowy handel.
– Skorzystaliśmy z usytuowanego obok
targowiska obiektu LKS Orzeł – mówi
Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. Miłośników sportu równocześnie uspokajamy
– stadion nie przerodził się w targowisko,
koziańska murawa oczekuje zaś tylko na
piłkarzy. Handlarze pojawili się na boisku
asfaltowym, na którym w przeszłości odbywały się m.in. kursy prawa jazdy. – Nie
mogliśmy pozwolić sobie na to, by stoiska
pojawiły się na murawie. Wykorzystaliśmy
jednak fakt, że przestrzeń utwardzona na
obiekcie jest znacznie mniejsza, niż nasze
targowisko, a cały obiekt jest ogrodzony.
W ten sposób kontrola osób wchodzących,
ale też ilości stanowisk mogła zostać prze-

prowadzona sprawnie. Nie było możliwości, by ktoś wszedł inną bramą – tłumaczy
wójt w odniesieniu do targu, który odbył
się przed tygodniem.
A zachowanie zasad związanych z bezpieczeństwem było kluczowe, by targowisko
mogło zostać przywrócone. Te ustalone
zostały po konsultacjach z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w
Bielsku-Białej. Do wytycznych muszą stosować się zarówno handlarze, jak i klienci.
Mowa o dezynfekcji rąk, rękawiczkach
ochronnych, maseczkach na twarze i zachowaniu odpowiedniej odległości.
Co warte podkreślenia do sprzedaży dopuszczone zostały tylko artykuły spożywcze i produkty rolne (w tym także roślinne). Punkty sprzedaży na stadionie – do
odwołania – dostępne będą w każdy piątek
w godzinach 7.00-12.00.
Szczegółowy regulamin znaleźć można na
stronie internetowej www.kozy.pl
(RED)

Czy są granice zdrowego rozsądku?

Wielokrotnie poruszaliśmy temat właściwej segregacji odpadów, ale sprawa ciągle powraca. Tym razem za sprawą
korespondencji, która trafiła do Urzędu Gminy w Kozach
z Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.
Okazało się, że w worku przeznaczonym na szkło pracownicy sortowni znaleźli... niewybuchy. W piśmie nie sprecyzowano, z jakiej gminy pochodziła niebezpieczna zawartość, ale wyraźnie podkreślono niebezpieczeństwo, na
jakie narażeni zostali pracownicy ZGO przez lekkomyślność innych osób. Trudno w tej sytuacji o komentarz…
(RED)

foto: ZGO.
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Kalendarium z realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, etap X

ZADANIE 2
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
Kolektora Czerwonka (od granicy gminy
do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej”
Trwa budowy kanalizacji sanitarnej na Zadaniu nr 2. Prace budowlane realizowane
są na kanale „K”, „J” w rejonie ul. Klonowej.
Wykonawca wybudował do tej pory ok.
2634 m kanalizacji sanitarnej co stanowi
ok. 24% zaawansowania robót liniowych.

ZADANIE 3
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon:
Krzemionki”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Zadaniu nr 3. Prace budowlane realizowane
są na kanałach:
• „S” – ul. Sadowa;
• „C” – rejon ul. Agrestowej.
Dodatkowo wykonano prace na pompowni P1 i P2 (ogrodzenia, fundamenty pod
agregat, kostka, drogi dojazdowe). Wyko-

nawca wybudował do tej pory ok. 5674 m
kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 67%
zaawansowania robót liniowych.
ZADANIE 4
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon:
Małe Kozy, Wróblowice”
Wykonawca rozpoczął w marcu prace budowlane na kanale „C” rejon ul. Złocistej,
Złotej.
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 kanałach „Bi” w ul. Białej, Wapiennej.
Wykonawca wybudował do tej pory ok.
514 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok.
10% zaawansowania robót liniowych.

W celu uzyskania większej ilości informacji
na temat Projektu oraz szczegółów 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

W ramach zadania 4 prace związane
z budową kanalizacji sanitarnej prowadzone są m.in. w ulicy Złotej
foto: arch. UG

Sala sensoryczna w „Dwójce”

Metoda integracji sensorycznej to jedna
z ważniejszych, wykorzystywanych w pracy z dziećmi doświadczającymi różnorakich przeszkód w swoim rozwoju. Kierowana jest do dzieci
z trudnościami w uczeniu się,
ale z powodzeniem można stosować ją w przypadku niepełnosprawności intelektualnej,
ruchowej, autyzmu i innych
zaburzeń – nadruchliwości czy
nadpobudliwości. W „Dwójce” zakończono już inwestycję
związaną z remontem i wyposażeniem sali, która przystosowana została do zajęć terapii
sensorycznej.
Dzieci, mające problemy
i potrzebujące specjalistycznego wsparcia, będą więc mogły
skorzystać z dedykowanych i specjalnie
dobranych zajęć. To znaczne ułatwienie
w codziennym funkcjonowaniu najmłodszych, którzy często odbierają otoczenie,
jako skomplikowane – wynika to z zaburzonego przetwarzania bodźców odbie-

ranych przez zmysły. – Metoda integracji
sensorycznej często nazywana jest „naukową zabawą” i nie jest uczeniem konkret-

nych umiejętności (np. jazda na rowerze,
pisanie, czytanie), ale usprawnianiem procesów układu nerwowego, które są bazą
do rozwoju tych umiejętności. Może być
również wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się

oraz stymulacją rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się – mówi Barbara Iskra,
specjalista terapii sensorycznej w SP2.
Warto podkreślić, że z problemów w zakresie integracji sensorycznej dzieci nie wyrastają. – Te
problemy będą towarzyszyły im
w życiu dorosłym, dlatego bardzo
ważnym jest, jak najwcześniejsze
wspieranie systemu nerwowego.
Tak, by mógł on prawidłowo
odbierać, interpretować i organizować napływające z otoczenia
bodźce – tłumaczy specjalistka.
Po powrocie do tradycyjnych
zajęć szkoła wzbogaci się więc
o profesjonalną salę do terapii
sensorycznej. Jeszcze większa
foto: MS grupa uczniów będzie mogła zostać objęta fachową opieką psychologiczno-pedagogiczną podczas zajęć
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Całość inwestycji zrealizowana została
ze środków własnych szkoły oraz dodatkowego wsparcia finansowego gminy Kozy.
(JM/MS)
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„Baczyński”... trochę inaczej

W pokoju nauczycielskim kalendarz wypełniony po brzegi: warsztaty z lektur
i z matematyki dla ósmoklasistów przed
egzaminami (odbyły się dwa, z II cz. „Dziadów” i „Quo vadis”), Europejski Dzień
Wiosny, Targi Edukacyjne, zebrania z rodzicami, powtórki dla maturzystów, wyjazdy do ościennych szkół, przedświąteczne
działania charytatywne z Caritasem, udana
już zbiórka pieniężna na renowację nagrobka śp. ks. Franciszka Żaka. A w „zanadrzu”
Kangur, Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości, sadzenie stu roślin na stulecie urodzin św. Jana Pawła II, odwiedziny w bielskim hospicjum Jego imienia...
Teraz szkoła pachnie czystością aż za bardzo. To, co się odkładało do posprzątania,
posprzątane, nawet ściany w ważnym pomieszczeniu zyskały nowy kolor. I tylko
uczniów i nauczycieli brak? Są! Po drugiej
stronie ekranu bądź ekraniku. Czas pokaże,
jaki będzie efekt tej „innej”, choć przecież
bardzo podobnej współpracy. Dużo się
obecnie słucha i czyta, więc warto może zapamiętać obserwację pewnego psychologa
sportowego, który nie ubolewał, że zawodnicy nie mogą ćwiczyć fizycznie, bo zostali
w domu, ale widział „szansę” w tej nowej
sytuacji. – Można poprawiać szczegóły, na
które na co dzień nie zwracało się uwagi,
a one, skumulowane, przyniosą niezaplanowane wcześniej pozytywne efekty, czyli
zwycięstwa. Liczę na te osobiste zwycięstwa całej naszej licealnej społeczności. Liczę na zwycięstwa młodych ludzi nad sobą:
maturzystów, ósmoklasistów, bo im się coś
kończy, ale też szybciej się zacznie coś no-

wego (Drodzy Ósmoklasiści, liczymy na
Waszą obecność!) – podkreśla dyrektorka
„Baczyńskiego” Alina Nowak i dopowiada:
– Obserwując pracę nauczycieli (czasem
tylko „podglądając”), zauważam, jak wszyscy w krótkim czasie się rozwinęli. Byliśmy

że w takiej mniej licznej społeczności jak
nasza (183 uczniów) znamy każdego po
imieniu. Miejsca w szkolnej sali nie zawsze
potrafimy odtworzyć, bo uczniowie lubią
przysiadać się do innych…Zaproponowaliśmy nawet uczniom quiz: rozpoznawanie

jak te wiosenne pąki, bo przecież ciągle się
uczymy i mamy potencjał i teraz jak wiosna
„przyspieszamy” (skanujemy, powiększamy, skracamy, czatujemy, uruchamiamy
kamery, obsługujemy platformy, odpisujemy na wiadomości uczniów, czytamy
i sprawdzamy te nadesłane prace, zadania,
ćwiczenia, kierujemy na strony internetowe do wirtualnych zasobów bibliotek,
muzeów...).

dzięki fotografiom szkolnych miejsc. Ale
teraz widzimy, jak ważne jest w naszym
koziańskim „Baczyńskim” pielęgnowanie relacji. Sądzę, że one się też wzbogacą
w tym innym czasie. Gdy możemy robić
to, co „musimy”, albo lepiej gdy możemy
robić to, co do nas i od nas zależy – mówi
dyrektorka koziańskiego liceum.

Dodaje, że wszyscy z nadzieją w głosie
liczą na szybkie spotkanie, bo nic nie zastąpi szkolnej relacji „na żywo”. – Dobrze,

– Pamiętam taką zasłyszaną rozmowę sąsiadek z niedzieli 1 marca: „właściwie, jak
minie pierwszy, to już po marcu...”. Taki
miał być ten marzec szybki... – kończy.
(AN/RED)

Domowe przedszkole on-line

Pandemia koronawiursa znacząco wpłynęła na działanie placówek oświatowych. Jak
radzą sobie w przedszkolu? – Domy to teraz miejsce pracy, odpoczynku i przedszkola dla dzieci. Staramy się, by wspomóc rodziców jak najbardziej to możliwe – mówią
przedstawiciele Przedszkola Publicznego.
Systematycznie na stronie internetowej
placówki pojawiają się propozycje zabaw
i ćwiczeń dedykowane dla wychowanków
przedszkola. To wśród pozycji zgodnych
z podstawą programową informacje dot.
aktualnej sytuacji, które zrozumiale przedstawiają najmłodszym najważniejsze fakty
związane z bezpieczeństwem w dobie pandemii. Nie brakuje rzecz jasna propozycji

zabaw logopedycznych, terapeutycznych
i ćwiczeń ogólnorozwojowych przygotowywanych przez zespół terapeutów.
Równocześnie placówka kontynuuje
udział w programie ogólnopolskim „Dzieci
uczą Rodziców”, udostępniając rodzicom
materiały edukacyjne i proponując udział
w konkursach ogólnopolskich. Zajęcia
dla najmłodszych to również najnowszy
numer internetowej gazetki „Przedszkolaczek poznaje Europę” – w tym numerze
dzieci poznać mogą urokliwą Hiszpanię.
– Proponujemy też wiele zabaw i ćwiczeń
z zakresu języka angielskiego, przygotowując ciekawe karty pracy i filmiki edukacyjne. W zakładkach każdej z grup na bieżąco

publikowane są propozycje zabaw i karty
pracy na każdy dzień. Nauczycieli zapraszają również przedszkolaki – do udziału
w grupowych konkursach, proponują zakładanie domowych wiosennych hodowli
i zachęcają do wspólnego kontaktu oraz
dzielenia się z nami swoimi pomysłami na
pobyt w domu – przybliżają przedstawiciele PP.
Nie zmienia to faktu, że zarówno najmłodsi, jak i nauczyciele z nadzieją oczekują na
możliwość ponownego spotkania w przedszkolnych klasach.
(PP/RED)

EDUKACJA

Szkoły z dnia na dzień zostały zamknięte,
a uczniowie wspólnie z rodzicami i nauczycielami musieli przystosować się do
nowej rzeczywistości. – Po pierwszym
tygodniu wspólnych lekcji on-line udało
nam się wypracować z uczniami schematy
współpracy. Dajemy radę – mówi Tomasz
Pająk, dyrektor SP 1. – Odpowiedzialność
nauczycieli sprawiła, że początkowo materiałów pojawiło się zbyt dużo. Ale rozmowy z rodzicami i uczniami pozwoliły
nam na wypracowanie przyjaznych zasad
współpracy – obrazuje zaś Joanna Matlak,
dyrektor SP 2.
Błyskawiczna zmiana formy nauczania
sprawiła, że uczniowie musieli spojrzeć na
komputery z innej perspektywy niż dotychczas, nauczyciele przygotować zajęcia
przy wykorzystaniu zasobów dostępnych
w internecie i dedykowanych platform.
W Kozach zadanie udało zrealizować się
sprawnie, niemalże wszyscy uczniowie
mają dostęp do łącza internetowego. Problemem w niektórych rodzinach jest fakt,
że z jednego komputera korzysta większa
ilość dzieciaków, niejednokrotnie rodzice
również pracują zdalnie. – Nauczyciele
weryfikują, czy jest możliwość wspólnych
lekcji on-line. Jeśli w danej klasie jej nie ma,
wówczas przygotowujemy np. materiały

Od 12 marca uczniowie z całej Polski pozostali w domach. To trudny czas dla najmłodszych – muszą zupełnie przedefiniować harmonogram swojego dnia, rodzaj
i jakość kontaktów rówieśniczych oraz poradzić sobie z lękiem i nudą.
SP 1 postanowiła zachęcić uczniów – wirtualnie – do utrzymywania poczucia szkolnej braci. W ramach akcji „Zostań w domu
z SP1” dzieci nadsyłają zdjęcia ze swoich
codziennych, różnych aktywności domowych. Codziennie na mailową skrzynkę
trafia ponad 20. zdjęć, a dzieciaki pokazują,
jak śpiewają, układają klocki, lepią, grają na
instrumentach czy nawet zawijają sushi. –
Celem akcji jest podtrzymywanie poczucia bycia ważnym członkiem społeczności
uczniowskiej, dzielenie się swoimi pomysłami na spędzanie czasu w domu, obniżenie poczucia odizolowania i dobra zabawa
– tłumaczą pomysłodawcy. Fotografie
obejrzeć można na stronie internetowej
szkoły w dedykowanej zakładce, my publi(SP1/RED)
kujemy dwie z nich.

Video lekcje

na dedykowanej platformie, by dla wszystkich było sprawiedliwie. Komputery zakupione przez gminę Kozy trafią do osób,
które w tej chwili korzystają np. tylko ze
smartfona – tłumaczy Tomasz Pająk.
Zaangażowania uczniom odmówić nie
można, nauczyciele sytuację starają się
traktować zdroworozsądkowo. Szybko
udało się uzyskać nić
porozumienia względem ilości przerabianego materiału czy
przygotowywanych
zadań. – Plan zajęć
zmodyfikowaliśmy
tak, by uczniowie
mieli czas na kontakt z nauczycielem,
przerobienie ćwiczeń, naukę z podsyłanych materiałów
– zaznacza dyrektor
„Dwójki”.
– Pilnujemy się wzajemnie, mamy świadomość, że oprócz zadania z matematyki,
może być zadanie z chemii, historii czy
języka polskiego. Nauczyciele mają więc
na uwadze fakt, że z innych przedmiotów
również uczniowie mają prace do przero-
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bienia – podkreśla Tomasz Pająk.
Koziańskie szkoły przeszły więc w ostatnich dniach błyskawiczny kurs nauczania
on-line. – Zawsze z ciekawością i chęcią
podchodzimy do nowych rozwiązań.
Każdy z nas jednak potrzebuje czasu, by
pewnych rzeczy nauczyć się. Przypomnę,

foto: MS

że wdrażanie e-dziennika, z którego korzystają nauczyciele i rodzice trwała blisko rok.
Ale mimo wszystko uważam, że wspólnie
zdajemy egzamin w tej niecodziennej sytuacji – podsumowuje Joanna Matlak.
(Mateusz Stwora)

Wirtualne wsparcie

foto: arch. SP1
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EKOLOGIA

Eko-słupki i drony

Zyskujące na popularności – tzw. eko-słupki, będą informować naszych mieszkańców o stanie powietrza w danym rejonie
Kóz. Pierwszy z nich zamontowany został
obok Domu Kultury, a charakterystyczny
element wskazuje stan jakości powietrza
poprzez kolory – zieleń to rzecz jasna powietrze czyste, czerwień – zanieczyszczone.
Cała skala, składająca się z kilku kolorów,
przedstawiona jest poprzez dedykowaną
grafikę na urządzeniu. – To podpowiedź
dla nas wszystkich czy w danym momencie
warto wybrać się np. z dzieciakami na spacer – tłumaczy Jacek Kaliński, wójt gminy
Kozy.
Montaż urządzeń to kolejna z inicjatyw
proekologicznych w ramach akcji „Kozy
przyjazne środowisku”. Docelowo urządzenia zamontowane zostaną w jeszcze
5. lokalizacjach – przy ulicy Wrzosowej,
w okolicy placu zabaw przy ulicy Tęczowej, w Kozach Gajach obok sklepu, przy
kościele w Małych Kozach i w okolicy
Sanktuarium pod Panienką.
Już teraz Urząd Gminy zawarł równocześnie porozumienie związane z kolejnym

sezonem grzewczym. Od jesieni tego roku
odbywać się będą kontrole przeloty drona.
Urządzenie wyposażone w specjalne sensory wykrywać będzie zanieczyszczenia
powietrza powstałe np. w wyniku spalania
śmieci zawierających kleje, farby, lakiery
czy inne czynniki szkodliwe dla zdrowia
i prawidłowego funkcjonowania ekosyste(MS)
mu.				

Dodatkowe
godziny
na PSZOK-u

Począwszy od 1 kwietnia br. Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów
w Kozach otwarty jest również w środy. Równocześnie stan zagrożenia epidemiologicznego sprawił, że osoby
korzystające z punktu wchodzą na
teren PSZOK-a pojedynczo, obowiązkowo w rękawiczkach ochronnych.
Aktualne godziny otwarcia:
Poniedziałki

14.00-18.00

Środy

8.00-12.00

Piątki

13.00-19.00 (poprzedzające
ostatnią sobotę miesiąca)

Soboty

7.00-13.00 (z wyjątkiem
ostatniej soboty miesiąca)
(RED)

foto: MS

Odpady wielkogabarytowe

W kwietniu i maju zaplanowana została objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Szczegóły związane z odpadami,
które można pozostawiać, godzinami i rejonami publikujemy poniżej.
Rejon

Terminy odbioru

Data

2 – ulice: Agrestowa, Bielska (nr parzyste), Boczna, Bratków, Cedrowa, Chmielowa, Cmentarna, Krańcowa (do wiaduktu), Krzemowa, Malowana,
Młyńska, Pod Grapą, Poprzeczna, Porzeczkowa, Radosna, Sadowa, Sasanek, Sikorek, Św. Walentego, Topolowa

20 maja

3 – ulice: Agawy, Bielska (numery nieparzyste od ulicy Spacerowej do Wapiennej), Brzeziny, Do Lasu, Karpacka, Krzewów, Makowa, Marzeń, Olchowa,
Piękna, Południowa, Ptasia, Rolna, Spacerowa, Srebrna, Stroma, Wierzbowa, Winorośli, Wypoczynkowa, Zakole, Złocieni, Złocista, Złota

7 maja

5 – ulice: Astrów, Azaliowa, Bukietowa, Irysów, Krokusów, Lazurowa, Liliowa, Magnolii, Stokrotek, Storczyków, Tęczowa, Tulipanów, Wiejska,
Wilgi, Wiśniowa, Wspólna, Zdrojowa, Zjazdowa

27 kwietnia

6 – ulice: Bagrówka, Beskidzka (nr parzyste), Biała, Bielska (numery nieparzyste od ulicy Wapiennej do Beskidzkiej), Chrobacza, Górna, Jasna, Jodłowa,
Kręta, Legiońska, Macierzanki, Miła, Pszczela, Skośna, Słoneczna, Słoneczników, Smreków, Sosnowa, Strumyków, Wapienna, Zawiła

18 maja

7 – ulice: Błękitna, Gajowa, Graniczna, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jesionowa, Krakowska (nr parzyste), Ładna, Łagodna, Podgórska, Słowików,
Spokojna, Urocza, Zdrowia

6 maja

8 – ulice: Bociania, Cisowa, Czarująca, Czysta, Dębowa, Dobra, Klonowa, Krakowska (nr nieparzyste), Łukowa, Majowa, Modrzewiowa, Orzechowa, Platanowa, Przepiórek, Śnieżna, Świerkowa, Tylna, Wałowa, Wiosenna, Zacisze, Zagrodowa, Żytnia

4 maja

10 – ulice: Bażantów, Beskidzka (nr nieparzyste), Choinkowa, Cyprysów, Działy, Górska, Herbaciana, Leśna, Ludowa, Mała, Panienki, Paproci,
Piaskowa, Piwonii, Równa, Serdeczna, Wczasowa, Willowa, Zamkowa, Źródlana.

11 maja

Prosimy o przygotowanie i wystawianie gabarytów przed posesją do godz.
6.00.
Do gabarytów zaliczamy m. in.: meble, materace, dywany, wózki dziecięce, suszarki
na pranie, deski do prasowania, rowery,
duże zabawki.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy sprzętu AGD, RTV!

Z terenu nieruchomości nie będą również odbierane:
1) odpady budowlane – np. drewniane deski, belki, panele, ramy okienne, drzwi
czy elementy ogrodzenia, zużyte umywalki, muszle toaletowe, grzejniki;
2) części samochodowe, motorowery i kosiarki spalinowe;
3) opony.

Chrońmy naszą planetę już dzisiaj, prowadząc odpowiedzialną i rozsądną politykę
gospodarowania odpadami, jeżeli jest to
możliwe, naprawiajmy sprzęty, odnawiajmy meble, przekazujmy je nowym właścicielom, w ten sposób dajemy im nowe,
dłuższe życie.
(UG)

ROZMOWA

Duma ze służby
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Rozmawiamy z Rafałem Gackiem, nowym komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach,
przygotowującej się do obchodów 130-lecia działalności.
Redakcja: Nie sposób nie zacząć choć
krótko od osoby nowego komendanta OSP. Skąd wzięła się Pana strażacka
służba w Kozach?
Rafał Gacek: Moja służba w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kozach rozpoczęła się od
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej blisko
20 lat temu. Mając 15 lat wraz z kolegami
wstąpiliśmy do MDP. Byliśmy bardzo zafascynowani samochodami pożarniczymi,
imponowało nam kiedy starsi koledzy wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych.
Można śmiało powiedzieć, że swoje młodzieńcze lata spędziliśmy w remizie, gdzie
stopniowo uczyliśmy się strażackiego rzemiosła. Z sentymentem wspominam, gdy
będąc jeszcze młodym chłopakiem jeden
z dorosłych strażaków powiedział do mnie,
że być może to właśnie ja zostanę kiedyś
komendantem. Jak widać miał rację. Jest to
dla mnie powód do dumy, że mogę stać na
czele tak dobrze wyszkolonej i doskonale
wyposażonej jednostki.
Red.: Nowy komendant to zapewne
i nowe plany – jakie są te najważniejsze
dla Pana osobiście, dla koziańskiej OSP?
R.G.: Jednym z najważniejszych, jakie sobie wyznaczyłem jest utrzymanie gotowości
bojowej jednostki na dotychczasowym poziomie. W ciągu kilku minut od ogłoszenia
alarmu jesteśmy gotowi do podjęcia działań.
Druhowie wyjeżdzający do akcji są ze sobą
zgrani, każdy wie co ma robić. Chciałbym,
aby tak pozostało. Ponadto, w niedalekiej
przyszłości nasza jednostka ma zamiar
podjąć starania w kierunku wymiany wozu
bojowego Ford Transit na lekki samochód
pożarniczy, posiadający napęd na obie osie.
Taki wóz bojowy z pewnością sprawdzi się
w terenie, do którego dojazd samochodem
średnim lub ciężkim ze względu na swoje
gabaryty jest znacznie utrudniony.
Red.: Ten rok dla OSP Kozy jest jubileuszowym, a mianowicie obchodzicie
130-lecie istnienia. Jak traktujecie taką
niewątpliwie wyjątkową okoliczność?
R.G.: W tym roku OSP w Kozach obchodzi 130-lecie działalności i jesteśmy jedyną
koziańską organizacją społeczną, która może
poszczycić się tak bogatym dorobkiem historycznym. W związku z tym jubileuszem
planujemy przybliżyć mieszkańcom Kóz,
jak wygląda działalność naszej organizacji od
„podszewki”. W tym celu zostanie zorganizowany ,,Dzień Otwartej Strażnicy”, podczas

którego będzie można zwiedzić budynek
remizy, obejrzeć samochody i sprzęt wykorzystywany podczas akcji oraz zobaczyć na
własne oczy, jak wygląda alarmowanie jednostki OSP. Ponadto, w ramach Dnia Strażaka zostanie odprawiona msza święta, po której odbędzie się uroczyste nadanie odznaczeń
i wyróżnień dla strażaków, połączone z defiladą pojazdów pożarniczych. Pierwotnie obchody naszego jubileuszu były planowane
na maj, jednakże z uwagi na obecną sytuację
na świecie związaną z pandemią koronawirusa trudno będzie dotrzymać tego terminu.
Trudno też jednoznacznie zadeklarować kiedy i w jaki sposób uczcimy 130-lecie naszego
powstania.

foto: arch. OSP

Red.: Co z minionych lat traktować
należy jako najistotniejsze w rozwoju
OSP Kozy? Co dla Waszych działań jest
w tym względzie kluczowe?
R.G.: W ostatnich latach udało się nam
pozyskać wiele nowego sprzętu, a przede
wszystkim wymienić dwa samochody pożarnicze. Z pewnością ogromnym przedsięwzięciem, któremu udało się sprostać był
zakup nowego ciężkiego wozu bojowego
Scania P360. Poprzedni Jelcz 315 był już
mocno wyeksploatowany i nigdy nie byliśmy do końca pewni czy nie zawiedzie nas
podczas akcji. Obecnie nie mamy takiego
problemu, dzięki czemu możemy skutecznie nieść pomoc mieszkańcom naszej miejscowości. Istotnym jest także wyposażenie
jednostki w sprzęt ratownictwa technicznego, który pozwala na uwolnienie poszkodowanych z zakleszczonego pojazdu. W wypadkach komunikacyjnych czas odgrywa
ogromną rolę, dzięki dwóm zestawom hydraulicznym możemy przystąpić do działania jeszcze przed przyjazdem Państwowej
Straży Pożarnej.
Red.: Jakie obecnie największe wyzwa-

nie stoją przed strażakami? Na co Wy
zwracacie szczególną uwagę?
R.G.: Dla strażaków-ochotników sporym
wyzwaniem jest pozyskiwanie nowych
członków, gotowych do podjęcia społecznej służby. W obecnych czasach bywa z tym
niestety różnie. Idea bezinteresownej pracy
społecznej nie jest tak popularna, jak jeszcze kilkanaście lat temu. W dodatku służba
w OSP jest o tyle specyficzna, że wymaga
dużej systematyczności. Pęd życia codziennego sprawia, że czasami trudno jest pogodzić prywatne życie ze służbą w straży. Nie
jest to jednak wyłącznie problem koziańskiej
jednostki, z tym wyzwaniem musi się zmierzyć całe ochotnicze pożarnictwo. Mamy
świadomość, że nie możemy dopuścić do
sytuacji, w której za 10-15 lat, nie będzie miał
kto wyjechać do ratowania mienia, zdrowia,
a bardzo często życia mieszkańców.
Red.: Młodzi garną się dziś do straży?
Zamierzacie prowadzić działania w tym
kierunku, aby strażaków-ochotników
w przyszłości w Kozach nie brakowało?
R.G.: W młodzieży upatrujemy przyszłość
naszej organizacji. Dlatego w strukturach
naszej OSP działa Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza, która została powołana w celu
zainteresowania młodzieży działalnością
na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Służy
to przygotowaniu młodych strażaków do
bezinteresownej służby w szeregach OSP.
W czasie cotygodniowych zbiórek prowadzone są zajęcia nie tylko w tematyce pożarnictwa, bo staramy się uczyć młodzież pracy
zespołowej, mobilizujemy do aktywności fizycznej, a także kształtujemy postawy patriotyczne. Aktualnie MDP liczy 13 członków.
Ciekawostką jest, że większość stanowią
dziewczęta, bo jest ich aż 8. Płeć nie stanowi
jednak żadnego problemu. W naszej jednostce panie także biorą udział w działaniach
ratowniczo-gaśniczych i świetnie sobie radzą. Bardzo zależy nam, aby „młodzieżówka” była jak najliczniejsza, dlatego staramy
się dotrzeć do młodych osób za pośrednictwem mediów społecznościowych. Młodzi
strażacy prezentują się także w czasie imprez
kulturalnych orgaznizowanych na terenie
gminy. Nie bez powodu zdjęcie naszej młodzieży znalazło się również na tegorocznym
kalendarzu. Mamy nadzieję, że te i inne działania przyniosą w przyszłości efekty właśnie
w postaci wzrostu liczebności pełnopraw(MN)
nych członków straży.		
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To już 130 lat!
Młodzi druhowie demonstrują swoje umiejętności podczas rozmaitych
wydarzeń, promując w ten sposób ideę służby wśród społeczności Kóz.

Strażacy chętnie angażują się w akcje społeczne, m.in. ubiegłoroczny „TrashTag
Challenge”, kiedy to wyciągali opony ze zbiornika wodnego w Kamieniołomie.

Nie tylko gaszenie pożarów zalicza się do zadań związanych z ochotniczą służbą strażacką.
To również m.in. pomoc przy lokalnych podtopieniach, czy zabezpieczaniu obiektów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach doczekała się w tym roku jakże okazałego jubileuszu 130-lecia istnienia. Nieprzypadkowo właśnie teraz przybliżamy jednostkę, z której bez cienia wątpliwości mieszkańcy gminy Kozy mogą być dumni.

Większość w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z
Kóz stanowią obecnie dziewczęta.

Jednostka z Kóz ma już bogatą, 130-letnią tradycję, funkcjonując przed laty
w strażnicy, którą niewielu kozian jeszcze pamięta.

Już w kilka minut po pojawieniu się ognia
dobrze wyszkoleni strażacy przybywają na miejsce zdarzeń na terenie gminy.

OSP Kozy uczestniczy regularnie w wydarzeniach gminnych, patriotycznych i okolicznościowych.
foto: Mat. archiwalne OSP Kozy
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Rekordowy bieg na orientację

Aż 160 zawodników stanęło na
starcie kolejnej edycji przedwiosennego biegu na orientację w terenie
„Zorientowane Kozy 2020”, która
odbyła się w sobotę 7 marca.
Biegi na orientację, które w naszej
gminie na dobre już zadomowiły się
jako propozycja aktywnego spędzenia czasu, polegają na pokonaniu
zaznaczonej na mapie trasy w jak
najkrótszym czasie. Trasę wyznaczają w terenie punkty kontrolne,
których lokalizacja oznaczona jest
na mapie kółkami. Zawodnicy potwierdzają pokonanie trasy przy
pomocy specjalnego chipa elektronicznego lub perforatora.
Marcowe koziańskie zawody miały
charakter międzynarodowy, gdyż
oprócz lokalnych biegaczy, wzięła
w nich udział spora rzesza sportowców z Czech i ze Słowacji. W biegu
wystartowała rekordowa liczba aż
160 uczestników. Organizujące
przedsięwzięcie Centrum Sportowo-Widowiskowe postarało się
o niespodzianki, każdy z biegaczy
otrzymał pakiet startowy ufundowany przez firmę EkaMedica,
a Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skoczowie częstowała swoimi
smakowitymi wyrobami.
Zawodnicy poruszali się po terenie CSW, parku dworskiego, LKS
Orzeł oraz po okolicznych ulicach
i ich zakamarkach na czterech trasach:
• A (4,2 km; 20 punktów kontrolnych) – start indywidualny
z oddzielną klasyfikacją dla kobiet
i mężczyzn – najdłuższa i najbardziej wymagająca trasa dla bar-

dziej doświadczonych biegaczy.
• B (2,36 km; 13 punktów kontrolnych) – start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet i mężczyzn, trasa dla początkujących.
• C (2,97 km; 16 punktów kontrolnych) – start w parach, z oddzielną
klasyfikacją dla kobiet, mężczyzn
oraz zespołów mieszanych,
• R (2,49 km; 14 punktów kontrolnych) – dla zespołów rodzinnych,
rodzice z dziećmi do lat 12.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:
AK (9/10) 4,2 km 20 PK
1. Zofia Moniak (LKS Górzanka Naw Tarnawa Górna) – 31:24
2. Maria Marszałek (Jastrzębiacy Jastrzębie-Zdrój) – 31:27
3. Sylva Vricanova (OB Havirov) – 32:20

AM (33/34) 4,2 km 20 PK
1. Ireneusz Waluga (Team 360 stopni Katowice) – 21:57
2. Jarek Borgiel (Coś nom pizło na Jastrzębie-Zdrój) – 22:10
3. Mateusz Talanda (Indywidualnie Bielsko-Biała) – 22:12
BK (37/39) 2,4 km 13 PK
1. Karolina Żmij (The Vipers Wilkowice) – 15:37
2. Sabina Stankiewicz (Ewidentna Bystra) – 16:39
3. Wiktoria Bożek (SP 17 Jastrzębie-Zdrój) – 17:14
BM (27/27) 2,4 km 13 PK
1. Krzysztof Sporysz (Indywidualnie Kozy) – 13:47
2. Adam Połącarz (Indywidualnie Bielsko-Biała) – 14:48
3. Mariusz Jaworski (Matrix Buczkowice) – 15:22
CK (8/8) 3,0 km 16 PK
1. Anna Dobosz, Barbara Folek (Krokusy Bielsko-Biała) – 23:09
2. Judita Juračáková (SKOB Frýdek-Místek) – 23:22
3. Marta Siedlecka, Dorota Stachańczyk (Stare ale jare Cieszyn)
– 24:22
CM (6/6) 3,0 km 16 PK
1. Maciej Pasierbski, Mateusz Merta (Czerwone krzemio Kozy)
– 17:16
2. Szymon Żmij, Jacek Żmij (The Vipers Wilkowice) – 18:55
3. Grzegorz Welm, Eryk Welm (Welm Team Częstochowa) –
18:59
CMIX (4/4) 3,0 km 16 PK
1. Sebastian Duda, Katarzyna Duda (DudiTeam Bujaków) – 17:46
2. Anna Stawowczyk, Miłosz Kubica (Niebiescy – ADHD Bielsko-Biała) – 18:18
3. Marek Manda, Milena Manda (Brukselki Kozy) – 21:44

foto: arch. CSW

R (11/12) 2,5 km 14 PK
1. Arkadiusz Janora, Rozalia Karina (Fami Kozy) – 15:54
2. Jerzy Sporysz, Maciej Sporysz (Indywidualnie Kozy) – 16:29
3. Krzysztof Stasiak, Emilka Stasiak (Czekaj na nas w Kozy) –
17:25

Pływackie złota i srebro

Maja Malarz i Weronika Więcek w barwach UKS Victoria Kozy znakomicie zaprezentowały się w Grand Prix Małopolski
w pływaniu. Z Oświęcimia reprezentantki
koziańskiego klubu wróciły z pokaźnymi
medalowymi łupami. Po złoty tercet sięgnęła Maja Malarz, która nie miała sobie
równych na dystansach 100 i 200 metrów
stylem dowolnym oraz 200 m stylem
zmiennym. Weronika Więcek cieszyła się
z kolei ze złota w rywalizacji 100-metrowej „klasykiem” oraz srebra na dwukrotnie
(V)
dłuższym odcinku. 		

foto: Arch. UKS Victoria Kozy
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Podium orlików

Drużyna LKS Orzeł z rocznika 2009
zaliczyła pozytywny występ w Czernichowie w piłkarskim Turnieju o Puchar
Stanisława Kosa.
Młodzi kozianie zmierzyli się w zawodach halowych z rówieśnikami AP Zoone Football, LKS Zapora Porąbka, LKS
Orzeł Łękawica i LKS Beskid Gilowice.
Ostatecznie w tej stawce finiszowali na

najniższym stopniu podium, ustępując
wyżej notowanym przeciwnikom tylko
ilością zdobytych goli.
Warto odnotować, że indywidualnie wyróżnili się strzelając po 3 bramki Bartłomiej
Komędera i Hania Kubica, 2 odnotował
Michał Duźniak, a po 1 Michał Kućka i Jakub Pagieła.
(LKS)

foto: Arch. LKS Orzeł

W siatkówkę trójkami

W pierwszy dzień marca przeprowadzony został turniej siatkarskich trójek, którego organizacji podjęła się Młodzieżowa
Rada Gminy Kozy. Już sama organizacja
zawodów okazała się sprawdzianem dla
młodych radnych, którzy wykazali się sumiennością, pracowitością oraz godnym
podziwu zmysłem. Takie zaangażowanie
przełożyło się na udane rozgrywki, w których wyłoniono wprawdzie najlepszych,
ale pozytywnie oceniono grę wszystkich
uczestników w zgodzie z zasadami fair play.
W młodszej z turniejowych kategorii
1. miejsce zdobyła żeńska drużyna pod
chwytliwą nazwą „Gżegżółki”, kolejne

foto: Arch. MRG

wywalczyła ekipa
„Rzodkiewy”, na podium ulokowali się ponadto
zawodnicy pod szyldem „MPK”.
W starszym gronie triumfował zespół
o nazwie „Lej mi pół”, wyprzedzając
na „pudle” ekipy „Młode Wilki II” oraz
„Coco-Jambo”. Pieczę nad przebiegiem
premierowych zmagań pełnili przewodniczący Rady Gminy Miłosz Zelek, radni
Monika Zembowicz i Mateusz Sołczykiewicz oraz pracownicy CSW w Kozach.
(RED)

Treningowe
wyzwania
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Wobec przymusowej przerwy
w zorganizowanych zajęciach UKS
Kozy zaprosił swoich podopiecznych do treningów domowych i...
w ślad za tym podzielenia się formą
aktywności.
– Obecnie znajdujemy się w takiej sytuacji, która uniemożliwia nam wspólne treningi, rozgrywanie turniejów czy
meczów sparingowych. Jednak możemy ten czas wykorzystać na treningi
indywidualne w domu bądź we własnym ogrodzie – zachęca nas do tego
przede wszystkim pięknie świecące
słońce. W ramach ogólnopolskiej akcji #zostanwdomu pragniemy ogłosić
konkurs dla wszystkich zawodników
UKS-u, który będzie polegał na zaprezentowaniu tego w jaki sposób indywidualnie podtrzymuję formę – czytamy
w zaproszeniu do nietypowej zabawy.
Z wyzwania młodzi podopieczni klubu
z Kóz chętnie skorzystali, zamieszczając pod postem na Facebooku zdjęcia,
ale i krótkie materiały filmowe. Aktywność ta w czasie wolnym może okazać
się o tyle istotna, że w dobrej dyspozycji
piłkarskie grono UKS spotka się już na
treningach drużynowych, gdy sytuacja
w całym kraju będzie ku temu sprzyjają(R)
ca. 			

foto: Facebook UKS Kozy
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Relacja z XIV sesji Rady Gminy Kozy

30 marca 2020 r., odbyła się XIV sesja Rady
Gminy Kozy, na której podjęto następujące uchwały:
1) Nr XIV/126/20 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego,
2) Nr XIV/127/20 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozy na lata 2020-2035,
3) Nr XIV/128/20 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy
Kozy z dnia 10 grudnia 2019 r. Uchwała
Budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy,

4) Nr XIV/129/20 w sprawie zmiany
Uchwały Nr IX/62/15 Rady Gminy
Kozy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach
Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(BRG)
Gminy Kozy www.bip.kozy.pl.

foto: arch. UG

Marcowa sesja Rady Gminy odbyła się w sali Domu
Kultury – zagrożenie epidemiologiczne sprawiło, że
radni i przedstawiciele Urzędu Gminy byli tym razem
oddaleni od siebie o kilka metrów

Nie poddawaj się! – cz.2

W poprzednim numerze naszego wydawnictwa zaprezentowaliśmy pierwszą część
wypowiedzi jednego z anonimowych alkoholików. W cyklu „Nie poddawaj się!” druga
część opowieści:
– Mam na imię Piotr i jestem alkoholikiem.
Zdecydowałem się wreszcie przekroczyć
próg drzwi, które wydawały się straszne
– drzwi spotkań Anonimowych Alkoholików. Nie wyobrażałem sobie nie picia
do końca życia. Ale tutaj powiedziano mi,
że wystarczy deklaracja, aby nie pić jeden
dzień – tylko jeden, tylko DZIŚ. Dodatkowo podpowiedziano mi, bym jak najczęściej
chodził na spotkania, na początku nawet
codziennie. W naszej miejscowości była
tylko jedna grupa AA, miała spotkania raz
w tygodniu. W mieście obok spotkania były
codziennie. Wydawało mi się, że bez samochodu nie dam rady. Ale jeździłem, zabierali
mnie przyjaciele z AA. Spotkania na początku mnie irytowały, pomimo to nie piłem, to
działało. Z uporem i niejednokrotnie „na
siłę”, zacząłem chodzić regularnie. I stał się
cud, minął tydzień, drugi, miesiąc i nie piłem.
Moją uwagę po kilku spotkaniach przykuła
tzw. Preambuła, która brzmi: Anonimowi
Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet,
którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem,

siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny
problem i pomagać innym w wyzdrowieniu
z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani
opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez
własne dobrowolne datki. Wspólnota AA
nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem,
działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne
polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym
celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.
Ten tekst pozwolił mi zostać. Dużo mówiło
się o duchowości podczas spotkań, choć kto
wierzy w daną rzecz jest każdego sprawą.
Gdy słyszałem, że obok mnie siedzi facet,
który nie pije 25 lat pomyślałem – po co on
tutaj nadal chodzi? Po czasie zrozumiałem,
że alkoholik nawet po długim okresie trzeźwości nie może być pewien, że choroba nie
zaatakuje ponownie. A to może oznaczać
powrót do picia, powrót do picia może
oznaczać śmierć.
Chodzę tam nadal, minęło już trochę czasu
i… nie wiem jak, ale wszystko się zmieniło!
Praca na lepszą, relacje rodzinne na lepsze,

chęć życia wróciła, pasje z dzieciństwa wróciły.
Powróciły marzenia – pierwszy raz w życiu
mogłem je realizować. W pracy zaproponowano mi awans na brygadzistę, co zaskoczyło mnie bardzo. Wcześniej byłem pierwszy
na liście do zwolnienia, tymczasem nagle
awans. Moja rodzina zaczęła mnie zapraszać
na imprezy rodzinne (wcześniej tego nie robiono, ponieważ zawsze się upijałem i zaczynałem awantury).
W dzieciństwie moimi bohaterami byli podróżnicy i zdobywcy gór, odkryłem tę pasję
na nowo, odkrywam podróże i góry. Obecnie w Polsce, ale wszystko przede mną, cały
świat przede mną, całe życie – to wszystko
przez jedno spotkanie z AA, to wszystko
przez jedną decyzję, aby przyjść na spotkanie i zostać.
Piotr
Z powodu stanu zagrożenia epidemiologicznego czwartkowe spotkania Anonimowych Alkoholików zostały zawieszone. By skontaktować się w sprawie innej
formy spotkań i rozmów z AA zadzwoń
pod numer 510 302 430.

Pomoc w kwarantannie

Osoby zamieszkujące naszą miejscowość
i objęte obowiązkową kwarantanną domową, mogą liczyć na wsparcie ze strony
Urzędu Gminy w Kozach. W sytuacji, gdy
dana osoba nie jest w stanie sama zorganizować dla siebie gorącego posiłku i produktów żywnościowych może uzyskać
pomoc. – Szczególnie dotyczy to osób starszych, samotnych czy niepełnosprawnych.
Każdy jednak, jeśli nie ma możliwości, by

zorganizować dla siebie podstawowe produkty w bezpieczny dla wszystkich sposób,
może skorzystać z naszej pomocy – mówi
Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.
By uzyskać wsparcie należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej telefonicznie – 33 817 58 27.
Z pracownikiem socjalnym ustala się potrzeby i możliwości udzielenia wsparcia,
a posiłki i produkty żywnościowe dostar-

czane są przez wyznaczane osoby przy
współpracy z wolontariuszami organizacji
pozarządowych.
Informacje uzyskać można również
w Urzędzie Gminy – 33 829 86 50.
Równocześnie każdy z nas może wspomóc
potrzebujących zostając wolontariuszem.
Szczegóły również uzyskać można telefonicznie – w GOPS i UG Kozy.
(RED)

ROZRYWKA
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– tylu szachistów Orła Kozy
wzięło udział w I Internetowym Turnieju Szachowym
zorganizowanym przez klubową społeczność. Najlepszy wśród graczy okazał się…
trener – Michał Paździora. Drugie
miejsce zajął Dawid Heinrich,
trzeci był Jakub Marszałek. – Każda sekcja na swój sposób radzi sobie i próbuje różnych rozwiązań
związanych z zajęciami online
– mówi nam osoba blisko związana z klubem.

1

2

3

4
8

6

5

7

Poziomo:
1/ pędzi do pożaru
7/ okulary narciarza

8
7

8/ ma licznik i mianownik

3

9

9/ podkolanówki piłkarza
10/ uznany pisarz
13/ kategoria, typ

10

11

6

12

15/ mulda
17/ ozdobna roślina zwana różą chińską

13

20/ zwarty i jednolity górotwór
21/ zamontowana na dachu strażnicy
22/ magazyn
23/ imię Sztafińskiego, współorganizatora OSP w Kozach

1

14

9

2

15

16

Pionowo:
2/ korona w godle Watykanu

17

3/ stolica Grecji
4/ „rządzi” strażakami
5/ święty, patron strażaków

20

18

19

10

6/ Michał, kozianin, zginął w pożarze Rafinerii Nafty

5

21

w Czechowicach-Dziedzicach
11/ Władysław autor „Monografii Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kozach 1890-1990”
12/ niejeden w zaroślach

11

22

14/ ręczna pompa strażacka

23

16/ obiekt w parku dworskim
18/ nauka o moralności

4

19/ zsiadłe albo w proszku

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą rozwiązanie
1
Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 30 kwietnia br. podając swoje dane osobowe
(imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(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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Początkiem grudnia 1805 roku zjednoczone przeciwko Napoleonowi Bonaparte siły
austriackie i rosyjskie poniosły druzgocącą
klęskę w bitwie pod Austerlitz (dziś Slavkov u Brna na Morawach) zwanej również „bitwą trzech cesarzy”. Rozbite siły
armii rosyjskiej wycofywały się na wschód.
Osłabionych i wygłodzonych żołnierzy
dziesiątkowały głód, mróz i choroby. Tak
to końcem 1805 roku do Kóz przywleczona została cholera.
Według Adolfa Zubera to właśnie kilku
ciężko chorych rosyjskich żołdaków, nie
mogących iść dalej, którzy zatrzymali się
w dwóch koziańskich domach, dało początek szybko rozprzestrzeniającej się zarazie. W domu pod numerem 33, dziś już
nieistniejący budynek, który znajdował się
na początku ulicy Beskidzkiej (pomiędzy
rogową kamienicą a sklepem) na przełomie roku 1805 i 1806 zmarło kilku żołnierzy. Od nich prawdopodobnie zarazili się
Jerzy i Paweł Scheinowei, ostatni żyjący
w Kozach ministrowie (księża) kalwińscy.
W domu nr 40 (dziś róg ulic Dworcowej
i Kościelnej) początkiem 1806 roku zmarło czterech Rosjan. Nie wiemy dokładnie
jaki rodzaj choroby zakaźnej był przyczyną
śmierci wymienionych osób, jednak przypuszczać możemy, że były to jedne z dziesiątkujących ówczesny zabór austriacki
chorób: cholera, tyfus bądź ospa. Księgi

DUABUSCAPRIS (dwiekozy)

Zaraza

ły do fali zgonów zarówno dorosłych, jak
i dzieci. W przeciągu ok. pół roku zmarło,
na prawdopodobnie wyżej wymienione
choroby, blisko 100 osób, przy niespełna
2000. mieszkańców Kóz. Daje to liczbę 5%
miejscowej populacji.
Wiek XIX w Galicji to okres szalejących
z różnym natężeniem epidemii chorób
zakaźnych, „wspomaganych” przez głód,
niedostatek i nieurodzaje. Epidemia cholery powróciła do Kóz ze zdwojoną siłą
w poł. XIX wieku. Począwszy od 1847 do
1849 roku zmarło w Kozach kolejno: 267,
215, a w ostatnim z wymienionych lat 115
osób. Oznacza to, że w tym okresie zaraza
pochłonęła ponad 20% mieszkańców Kóz.
W 1855 roku w domu młynarza Szymona
Durajczyka na Dolnej Wsi (nr 152, dziś ul.
Nadbrzeżna 91) zmarła na cholerę trójka
jego dzieci. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii, zmarłych chowano na
oddzielnym cmentarzu. Od wieków miejscem pochówku w Kozach był ogrodzony
teren wokół kościoła parafialnego. Tzw.
cmentarz choleryczny zlokalizowano na
gruncie będącym dziś połową długości dzisiejszego cmentarza komunalnego. Jak podaje Adolf Zuber, gdy w 1967 roku niwelowano teren pod nową, jednohektarową
część cmentarza, w trakcie prac ziemnych
spychacz odsłonił setki grobów.
Zarówno władze państwowe, jak i ko-

Nieistniejący dom nr 33, przy dzisiejszej ul. Beskidzkiej, to miejsce, gdzie zmarło kilku zarażonych żołnierzy.

parafialne ogólnie określały powód zgonu:
„bąble”, „krosty”, „epidemia” lub ogólniej
„grasans” (z języka łacińskiego „grasans
morbo” – zbójecka, wyniszczająca choroba). Te dwa ogniska zapalne doprowadzi-

ścielne w okresie trwania epidemii, kierowały do mieszkańców wsi zarządzenia,
pouczenia i wskazówki, jak należy się zachowywać w okresie trwania zarazy. I tak
w 1873 roku kościół zabronił udawania się

Krzyż drewniany przy ul. Beskidzkiej, wotum
przetrwania zarazy w 1806 r.

w pielgrzymkach na odpust do Kalwarii
Zebrzydowskiej, w związku z ponownie
panującą epidemią cholery. W 1872 roku
wójt gminy Kozy Wincenty Honkisz oraz
urząd parafialny zobowiązani zostali do
przeprowadzenia wśród dzieci obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko
ospie. Szczepienia miał przeprowadzić lekarz miejski z Wilamowic dr Blumenstock.
W 1879 roku w Kozach pojawiły się przypadki tyfusu plamistego. Chorobę zlokalizowano w domu nr 318 (Kozy-Gaje) oraz
368 (dziś ul. Bielska 11). Naczelnikowi
gminy polecono oznaczyć niniejsze budynki, aby przestrzec przed odwiedzinami
w tych domach.
Przetrwanie zarazy, w głodującej dziewiętnastowiecznej Galicji, traktowano
jako boże błogosławieństwo. Fundowano
w dziękczynnej intencji krzyże i kapliczki.
Znajdujący się przy ul. Beskidzkiej krzyż
drewniany (dziś na miejscu starego wykonany współczesny), datowany na 1806 rok,
jest prawdopodobnie dziękczynną pamiątką przetrwania epidemii cholery. Figura
Chrystusa, wykonana z drewna dębowego,
znajdująca się w zbiorach Izby Historycznej, w niedługim czasie zostanie poddana
gruntownej renowacji. W sytuacji obecnie
panującej pandemii, wspomnijmy naszych
przodków, którzy dwieście lat temu toczyli
bój o przetrwanie z podobnie niewidzial(Bartłomiej Jurzak)
nym wrogiem.

OGRODNICTWO

Zdrowo, świeżo, samemu!

Wielu naszych mieszkańców pielęgnuje swoje ogrody dbając o kwiaty
i rośliny, a długo wyczekiwany okres
wiosenny to okazja, by znów powrócić
na grządki i rabaty. Dlatego na łamach
Koziańskich Wiadomości publikować
będziemy ciekawostki i porady związane z ogrodniczymi aktywnościami
w danym okresie. Wsparcie merytoryczne zapewnia nam pan Jerzy Honkisz, wieloletni ogrodnik, absolwent
Akademii Rolniczej z Krakowa, przez
blisko 30-lat zajmujący się pielęgnacją
zieleni.
Przełom kwietnia i maja to wciąż dobry
czas, by zdecydować się na stworzenie w swoim ogrodzie – być może po
raz pierwszy – podwyższonej grządki
warzywnej. A czym jest taka konstrukcja? – To nic innego, jak swego rodzaju
donica sporych rozmiarów wykonana
z desek lub innego materiału – betonowych palisad, krawężników czy cegieł.
Nie trzeba być inżynierem, by samemu
ją stworzyć, a ułatwia zdecydowanie
ogrodowe prace i zachowanie porządku
– tłumaczy nasz specjalista.
W naszym przypadku skupiamy się na
konstrukcji drewnianej – jej sugerowany rozmiar to wysokość 30-60 cm oraz
szerokość do 120 cm. – Szerokość jest
ważna, by przy pielęgnacji bez problemów dostać się do środkowej części
z obu stron. Wtedy mamy pewność, że
zawsze bez problemowo zadbamy o rośliny – mówi Jerzy Honkisz. Przykładową podwyższoną grządkę prezentujemy

na zdjęciu, warto natomiast zwrócić
uwagę na trwałość wykorzystanego
materiału. – Musimy pamiętać o nacisku ziemi na ścianki czy o impregnacji
drewna. Pamiętajmy jednak, by używać
nietoksycznych substancji. Deski po
czasie mogą się odkształcać, więc muszą mieć przynajmniej 3 cm grubości,
wzmocnione co kilkadziesiąt centymetrów dodatkową kantówką. Wtedy będziemy mieli pewność, że konstrukcja
jest wytrzymała – dodaje.
W zamyśle nasza konstrukcja ma sprawić, by warzywa i zioła rosły na wyższym poziomie niż grunt, co niesie za
sobą kilka istotnych zalet. – Szczególnie
dla osób starszych to wygodna forma,
nie trzeba się tak mocno schylać, jeśli
grządka będzie na wysokości np. 50
cm – wskazuje nasz rozmówca. – Łatwo ograniczyć ilość ślimaków, gleba
pozostaje w dobrej strukturze. Jest cieplejsza, plewienie jest bezproblemowe.
Dzięki temu rośliny wiosną szybciej
także wzrastają, plony pojawiają się
stosunkowo szybko, a okres wegetacji
wydłuża się pozwalając na liczne zbiory
– wylicza.
Podwyższona grządka spełniać może
nie tylko swoją podstawową rolę. To
równocześnie element ozdobny ogrodu, który zagospodarować można wedle własnego pomysłu. – Wymaga to
większej pracy, ale np. wymurowane
trzy małe grządki, obsypane dookoła
drobnym kamyczkiem prezentują się
wyjątkowo okazale. Jeśli pasują oczywi-
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ście do otoczenia danego ogrodu – obrazuje wieloletni ogrodnik. Tego typu
konstrukcje zabezpieczają też nasze
plony przed zwierzętami domowymi,
dla których podwyższenie stanowi swego rodzaju psychologiczną barierę.
Co ciekawe, w Polsce nie są aż tak popularne, jak choćby w Niemczech czy
Wielkiej Brytanii, gdzie lokalni mieszkańcy chętnie podejmują się ich budowy. – To warta polecenia forma uprawy
warzyw i ziół. Być może będziemy się
nią interesować częściej? Tradycyjne
grządki nie są oczywiście złe, natomiast
jeśli mamy problemy z glebą, chcemy
odmienić nasz ogród wizualnie, to ciekawa propozycja – kończy.
(MS)

Zalety:
–– łatwa pielęgnacja
–– dobra struktura gleby
–– duże zagęszczenie roślin
–– szybszy start wegetacji wiosną
–– łatwe w budowie
–– psychologiczna zapora dla zwierząt domowych
–– radość z własnych warzyw i ziół
– zdrowych i świeżych
Wady:
–– wrażliwość roślin na suszę
–– przemarzanie w zimie
–– koszty związane z budową
–– ewentualny koszt dodatkowego
podlewania

Podwyższone grządki mogą być eleganckim i praktycznym uzupełnieniem ogrodu.

Grządki można przygotować wykorzystując niepotrzebne palety.
foto: www.probiofilozofia.pl

foto: internet
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Mamy aktywne mamy

nie powrócić do swoich codziennych zajęć i aktywności – mówi Izabela Krywult,
przedstawicielka KKM. Klub to niezależna
grupa matek starająca się utrzymywać regularnie kontakt, wymieniać doświadczeniami i wspierać. W ostatnich miesiącach
sporo było pomysłów z ich strony – to m.in. noszenie dzieci
w chustach i nosidłach ergonomicznych podczas wspólnych
spacerów, wycieczki w góry,
spędzanie czasu poprzez wykorzystywanie lokalnych atrakcji
czy wyjazdy do kina. – Staramy
się również organizować wspólne spotkania dla mam i dzieci.
foto: Klub Koziańskich Mam W kawiarniach, salach zabaw,
plenerze. Chcemy zachęcać
– Oczywiście aktualnie stosujemy się do młode matki, by nie pozostawały z maluwszystkich wytycznych i nie organizuje- chem w przysłowiowych czterech ścianach
my żadnych spotkań. Chyba, jak wszyscy, – tłumaczą wspólnie młode mamy. Tego
mamy nadzieję, że sytuacja powróci do typu spotkania to okazja do dyskusji, roznormy i wtedy będziemy mogli ponow- mów i wzajemnego wsparcia. – Pomysł
Ostatnie wydarzenia sprawiły, że możliwość wspólnych spotkań została znacząco
ograniczona. Zapewne jednak nie zniechęci to aktywnych koziańskich mam, które
przed kilkoma miesiącami zawiązały Klub
Koziańskich Mam.

Wydawać by się mogło, że czas ograniczenia kontaktów społecznych powinien być
dobrym momentem do nadrobienia zaległości czytelniczych. Jednak według zaleceń
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej, biblioteki – podobnie jak inne placówki – objęte
zostały zamknięciem do odwołania. Koziańska, Gminna Biblioteka Publiczna zawiesiła
wobec tego funkcjonowanie dla czytelników 11 marca br. Zupełnie nowa sytuacja
dla użytkowników, ale też pracowników
wymusiła zmianę dotychczasowy przyzwyczajeń i form pracy. Pierwszym sygnałem
dla zainteresowanych była informacja, że
mimo zamknięcia biblioteka nadal pracuje.
– Pojawiły się zapytania o sposób zwrotu,
bądź przedłużenia wypożyczonych książek.
Wszystkie wypożyczone aktualnie pozycje
ulegają przedłużeniu do czasu otwarcia biblioteki dla czytelników. Upomnienia wysyłane drogą elektroniczną poprzez system
biblioteczny w okresie zamknięcia prosimy
ignorować, system działa automatycznie.
Nie wiemy, jak długo ten nietypowy okres
potrwa, dlatego prosimy uzbroić się w cier-

Książki on-line?

pliwość – informują przedstawiciele biblioteki. Tymczasem miłośnicy czytelnictwa
skorzystać mogą z oferty elektronicznej.
W jaki sposób „czytać on-line” sprawdzić
można za pośrednictwem strony internetowej – www.gbpkozy.pl lub fan page’a w portalu społecznościowym facebook – www.
facebook.com/gbpkozy. W katalogu księgozbioru GBP w Kozach znajduje się dostęp
do bazy ponad 2500. pozycji klasyki literatury polskiej i światowej. Na stronie katalogu
– www.kozy-gbp.sowwwa.pl, należy wybrać
opcję „Wyszukiwanie zaawansowane”, następnie w polu po lewej stronie zaznaczyć
z listy „Tytuł serii”, a po stronie prawej wpisać „Wolne Lektury”. Po wybraniu interesującej nas pozycji możemy pobrać wersję pdf,
na czytnik e-booków lub wersję audio.
– Codziennie na profilu facebookowym
proponujemy jeden tytuł książkowy w wersji audio – zachęcają do śledzenia mediów
społecznościowych bibliotekarze.
A jak jeszcze spożytkować można w sposób aktywny wolny czas? – Zachęcamy
do udziału w konkursie literackim „Sposób na nudę. Włączamy kreatywność”

jest taki, by przyszłościowo wzbogacić je
o obecność specjalistów w poszczególnych
dziedzinach – fizjoterapeutów dla dzieci,
pediatrów czy kosmetyczki – tłumaczy
nasza rozmówczyni. Faktem jest również,
że wiele kobiet ma swoje talenty, którymi
chętnie dzielą się podczas wspólnych posiedzeń. W ubiegłym roku klub zorganizował
konkurs na kartkę świąteczną – najmłodsi
wykonywali je z myślą o pomocy dla małego Wojtusia. Dochód z ich sprzedaży
przeznaczony został na leczenie chłopaka.
– Mamy nadzieję, że takich akcji i inicjatyw
będzie w przyszłości więcej. Organizujemy
też cykl zdrowy piątek w grocie solnej, wystartowały bezpłatne zajęcia sensoryczne
dla dzieci. Oczywiście obecnie, co jeszcze
raz podkreślam, pozostajemy w domach,
ale mamy równocześnie nadzieję, że będziemy mogli niebawem wrócić do swoich
aktywności. Być może znowu w szerszym
gronie, z kolejnymi pociechami i mamami
(MS)
– kończy Izabela Krywult. 		

– przekonuje biblioteka. Organizatorem
wydarzenia jest Młodzieżowa Rada Gminy, a wsparcie merytoryczne zapewnia
Gminna Bibiloteka Publiczna. Szczegóły
dostępne są w sieci. Ciekawą formą zaproponowaną przez bibliotekę była także
wizyta on-line w Izbie Historycznej – więcej o tym na stronie 2. W Pałacu Czeczów,
gdzie mieści się siedziba biblioteki, zajęć
dla pracowników jednak nie brakuje. To
przede wszystkim prace porządkowe, katalogowanie księgozbioru i uzupełnianie
półek o nowości wydawnicze, które dostępne będą dla czytelników po otwarciu
biblioteki.
Z bibliotekarzami porozmawiać można telefonicznie – 33 8174109, uzyskując odpowiedzi na nurtujące nas pytania, związane
m.in. z dostępem do książek on-line. – Chętnie pomożemy, jeśli ktoś będzie próbował
po raz pierwszy takiej formy czytelnictwa.
Tymczasem wierzymy, że sytuacja związana
z zagrożeniem epidemiologicznym niebawem minie i znów będziemy mogli spotkać
się w bibliotece – kończą pracownicy 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, Sebastian Harężlak, 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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Co z wydarzeniami?

W naszej gazecie regularnie publikujemy planowane wydarzenia w naszej miejscowości – kulturalne, czy sportowe. Dynamiczna sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym
sprawiła, że organizacja wielu z nich stanęła pod znakiem
zapytania. – Wszystkie imprezy – te mniejsze i większe, stale
planujemy, nasz kalendarz na najbliższe tygodnie jest gotowy.
Na ten moment trudno jednak określić, kiedy będziemy mogli w pełnym zakresie zaprosić mieszkańców na poszczególne
wydarzenia – zgodnie podkreślają przedstawiciele koziańskich
instytucji.
O ewentualnych zmianach informować będą za pośrednictwem stron internetowych oraz kanałów komunikacyjnych
(RED)
w social mediach.				

Teatr amatorski równy jest miłośniczemu – tak twierdzą uczestnicy warsztatów
teatralnych dla animatorów grup teatralnych, które w lutym i marcu odbywały
się w Kozach. Ponad 20 osób z różnych
środowisk i w różnym wieku zdobywają

foto: arch.

Teatr daje energię!
zajmujemy się na co dzień. Liczą się chęci
i zamiłowanie do teatru – przekonują organizatorzy, zachęcając równocześnie do śledzenia wydarzeń związanych z kolejnymi
działaniami.
Zajęcia prowadzi Adam Radoń z Regio-

foto: arch.

nowe umiejętności, by przygotować się
do roli instruktora teatralnego. – Są osoby
młodsze i starsze, uczniowie i wyspecjalizowani w swoich dziedzinach zawodowych dorośli. Nie ma więc znaczenia, czym
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nalnego Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, a uczestnicy ochoczo
wykonują kolejne ćwiczenia. – Teatr amatorski daje przede wszystkim niesamowitą
energię. Od dziecka o tym marzyłam, dla-

tego gdy dowiedziałam się że, w Kozach
powstaje grupa decyzja mogła być tylko
jedna. Na pierwszych warsztatach poznałam cudownych ludzi, doznałam wspaniałych emocji i postanowiłam kontynuować
przygodę – mówi lekarka biorąca udział
w zajęciach.
– Myślę, że wspaniale się uzupełniamy,
wzajemnie ucząc się od siebie. Każdy postrzega świat i aktorstwo na swój sposób,
co pozwala nam czerpać od siebie – wtóruje jedna z młodszych uczestniczek, na
co dzień harcerka. Czy warto wobec tego
spróbować swoich sił, jeśli mamy podobne
zainteresowania, a teatr zawsze wzbudzał
w nas dodatkowe emocje? – Według mnie
z takich zajęć powinien skorzystać każdy,
kto chce popracować ze sobą, poznać niesamowitych ludzi. Teatr w ogóle łączy różnych ludzi i serdecznie zachęcam do tego,
by próbować – energicznie odpowiada
uczestniczka zajęć.
Organizatorem jest Kojzki Kolektyw Artystyczny, przy współpracy z Urzędem Gmi(RED)
ny i Domem Kultury w Kozach.

Szkoda czasu

Instytucje kultury zmuszone sytuacją do zawieszenia działań opierających się na bezpośrednich kontaktach ludzkich zaczęły świecić
pustką. Przeniesienie do sfery wirtualnej to tylko chwilowy substytut działalności kulturalnej i raczej chęć utrzymania ciągłego kontaktu. Przygotowane już imprezy, jeśli tylko będzie to możliwe zostaną
zrealizowane w okresie późniejszym.
By nie tracić czasu na przestój, mimo ograniczeń formy pracy udaje
się przygotowywać kolejne działania oraz realizować prace naprawcze. – Z utęsknieniem czekamy na moment, gdy pomieszczenia
Domu Kultury i Pałacu Czeczów ponownie wypełni codzienny
zgiełk – przekonują wspólnie pracownicy DK.
Bieżące wydarzenia związane z działaniami Domu Kultury śledzić
można na bieżąco m.in. za pośrednictwem profilu facebookowego
(DK)
oraz strony internetowej – www.domkultury.kozy.pl.

foto: arch. DK

Internetowa pisanka

Stroje dla „Kozian”

foto: DK

Tegoroczna odsłona konkursu na Koziańską Pisankę Wielkanocną
przeniosła się w pełni do sieci. Uczestnicy wpierw tworzyli więc swoje
propozycje, następnie fotografowali i udostępniali zdjęcia organizatorom. Doroczna wystawa tym razem nie odbyła się, a wszystkie pisanki
zaprezentowane zostały w sieci. – Zdjęcia oczywiście zawsze pojawiały się w internecie, ale tylko na potrzeby głosowania internautów. Tym
razem o fotografie uczestnicy musieli zadbać sami i na ich podstawie
punkty przyznawało również jury – tłumaczą organizatorzy.
Pisanką roku wybrano pracę Agnieszki Dembończyk. Spośród 18
propozycji przygotowanych przez 20 autorów jury przyznało również
2. i. 3 miejsce w konkursie oraz wyróżnienia. Nagroda internautów
powędruje do Dawida Wróbla. – Mamy nadzieję na szybkie spotkanie, wówczas nagrody zostaną wręczone. Nie chcieliśmy z powodu
pandemii odwoływać konkursu i odbierać dzieciom zabawy – podkreśla jury.
Szczegółowe wyniki i wszystkie zdjęcia znaleźć można na profilu facebookowym – Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji
Gminy Kozy przy współpracy z Domem Kultury i w ramach zadania
publicznego wspieranego przez gminę Kozy.
(RED)

foto: arch.

Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” w swoich występach prezentuje stroje ludowe – krakowskie, góralskie oraz laskie. Użytkowanie sprawia, że część z nich ulega zniszczeniu, dlatego
przedstawiciele zespołu złożyli wniosek na dofinansowanie
zakupu strojów do programu EtnoPolska 2020 organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
Ogłoszone w połowie marca wyniki okazały się być pozytywne dla kozian. Na potrzeby projektu „Odziejmy się! – Uzupełnienie strojów ZPiT ”Kozianie” NCK przekaże kwotę 40 tys.
zł, która przeznaczona będzie na ponad 150 elementów wyposażenia związanego ze strojami – portki, kaftany, kopytka czy
jakle.
Dofinansowanie nie może przekroczyć 95% całkowitej wartości projektu, dlatego pozostałe koszty ZPiT sfinansuje z własnych środków. Zgodnie z harmonogramem gotowe kostiumy miały dotrzeć do koziańskiego zespołu jeszcze w maju, ale
ze względu na aktualną sytuację epidemiczną terminy wydłużą
się. Obecnie członkowie zespołu kompletują dokumenty i aktualizują wniosek, by podpisać umowy z NCK.
(DK)

