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O Wilamowianach…

W październiku Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprosiła
na ciekawe spotkanie przygotowane w formie materiału filmowego. „Wymysiőjer kłådyn” jest opowieścią i zachętą do zapoznania
się z bogatą kulturą naszych sąsiadów Wilamowian. Współautorzy
książki „Wilamowianie i ich stroje” Justyna Majerska-Sznajder oraz
Tymoteusz Król, w Izbie Historycznej opowiadają o swojej pasji
i zamiłowaniach do tej tematyki. Co warte podkreślenia, podczas
rozmowy nie brakuje również wątków koziańskich. Jakich? O tym
przekonacie się oglądając video. Materiał obejrzeć można za pośrednictwem sieci – profilu facebookowego biblioteki, ale też na kanale
(GBP)
GBP na YouTube. 				

Obywatel senior

W budynkach Urzędu Gminy i Domu Kultury w Kozach przygotowano specjalne „skrzyneczki”. To nic innego, jak poczta
obywatelska mająca ułatwić seniorom przekazywanie swoich
spostrzeżeń czy ważnych ich zdaniem informacji związanych np.
z codziennym funkcjonowaniem czy sprawami polityczno-społecznymi. Pozyskane w ten sposób dane pozwolą lepiej poznać
sytuację seniorów czy przygotowywać nowe inicjatywy. Swoje pomysły i spostrzeżenia wystarczy więc spisać na kartce i…
wrzucić do skrzyneczki. Inicjatywa realizowana jest w ramach
projektu „Obywatel Senior” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
(RED)

foto: arch. UG.

Alkomat na nowej stacji

foto: arch. UG.

Przy ulicy Dworcowej po kilku miesiącach przerwy znów możemy zatankować samochody. Ale, nie tylko… W uzgodnieniu
z właścicielem obiektu, Gmina Kozy zamontowała na stacji
alkomat. – To inicjatywa mająca na celu zachęcić kierowców
do weryfikacji. Jeśli nie jesteśmy pewni czy możemy jechać
samochodem, warto zrobić spacer, skorzystać z urządzenia,
a dopiero później wsiąść za kierownicę – mówi Jacek Kaliński,
wójt gminy Kozy. Z urządzenia korzystać można w godzinach
funkcjonowania stacji (6.00-22.00), a odczyt podawany jest
w promilach.
(RED)

Kawiarnia otwarta

foto: arch. CSW

Miejsce odpoczynku dla rodziców podczas zawodów i treningów najmłodszych, ale też wspólnych spotkań z pociechami – takim mianem określić można otwartą we wrześniu całkowicie wyremontowaną i odmienioną kawiarnię na 1 piętrze w Centrum
Sportowo-Widowiskowym. Skorzystać możemy z aromatycznej
kawy i przekąsek, pomieszczenie ma swój wyjątkowy, sportowy
charakter dzięki zastosowanemu wystrojowi. Na jednej ze ścian
dostrzec możemy m.in. motyw piłkarski, ciekawie z biało-czarną podłogą kontrastują efektowne, żółte krzesła. Zmiany ocenić
można osobiście odwiedzając kawiarnię w godzinach otwarcia
(RED)
(pn-pt, 16.00-20.00).				

WYDARZENIA

W ostatni piątek września w Pałacu Czeczów odbyła się uroczysta gala wręczenia
wyróżnień „Semper Melior – zawsze lepszy”. Wyróżnienia ustanowione zostały
przez Wójta Gminy Kozy i od lat wyłaniają spośród młodzieży związanej z naszą
miejscowością osoby, które swoją pasją,
energią do działania i nieprzeciętnym zaangażowaniem udowadniają możliwość
konsekwentnego rozwoju, pokonują bariery ograniczeń własnych lub stworzonych
przez otoczenie, tworząc wartościowe
wzorce zachowania.
W tym roku wyłoniono 15 osób do 25.
roku życia, które realizując w ostatnim roku
swoje pasje lub obowiązki, wyróżniły się
w środowisku lokalnym i zostały nominowane do uhonorowania tytułem „Semper
Melior”. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
• w kategorii „Kultura i sztuka” – Paulina
Handzlik, Stanisław Łopadczak, Kinga
Drewniany,
• w kategorii „Pasja” – Kamil Handzlik,
Zuzanna Rosińska, Arkadiusz Gardas,
Sara Handzlik, Filip Gacek, Kacper
Chrobot,

Dewastacje…

Semper Melior

• w kategorii „Człowiek” – Maksymilian Dudys, Klaudia Lapczyk, Marcel
Wenglorz, Natalia Gregor, Bernadetta
Bańdura, Adrian Szczypka.
Spośród wszystkich odznaczonych Wójt
Gminy Kozy dodatkowo wyróżnił w kategorii „Kultura i sztuka” – Stanisława Łopadczaka, w kategorii „Pasja” – Kamila Handz-

lika, w kategorii „Człowiek” – Bernadettę
Bańdurę. Galę uświetnił koncert młodego
muzyka, pianisty – Jakuba Koseckiego.
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym
i dziękujemy im za wytrwałość i przykład
do naśladowania, by dążyć do bycia zawsze
(DK)
lepszym.				

foto: arch.

W naszej miejscowości w ostatnich dniach i tygodniach doszło do kolejnych dewastacji. Przystanek autobusowy przy ulicy Podgórskiej został
zniszczony poprzez mało efektowne graffiti, przy
szkolnym boisku do koszykówki zdewastowano
skrzynkę elektryczną, w Kamieniołomie kolejny
raz przeszkadzały tablice informacyjne…
– Niestety, ale to skrajna głupota. Wszystkie elementy w przestrzeni publicznej służą przecież wielu osobom. Zniszczony przystanek będzie trzeba
teraz na nowo odrestaurować – to nie tylko czas
i praca wielu osób, ale też pieniądze, które moglibyśmy przecież przeznaczyć na inne działania –
podkreśla zaniepokojony Marcin Lasek, zastępca
wójta gminy Kozy.
– Jesteśmy w stałym kontakcie z policjantami,
weryfikujemy dostępne nagrania z monitoringu.
Wierzę, że niebawem ten problem zniknie – pod(RED)
kreśla Marcin Lasek. 			

foto: arch.
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Co z przychodniami
w czasie pandemii?

Gmina Kozy nie prowadzi Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jak
ma to miejsce w niektórych okolicznych miejscowościach, a Podstawową
Opiekę Zdrowotną zapewniają w Kozach placówki prywatne. Pojawiające
się pytania, ale też doniesienia medialne sprawiły, że postanowiliśmy poprosić o komentarz do aktualnej sytuacji względem przyjmowania pacjentów przez koziańskie, prywatne przychodnie.
Centrum Medyczne MED-KOZ & Mediko, ul. Lipowa. – Nasze centrum
pracuje na takich samych zasadach jak dotychczas. Tzn. poza teleporadami
(tel. 33 444 69 50) pacjenci przyjmowani są osobiście przez lekarza POZ
oraz w Poradniach Specjalistycznych. W związku z zaistniałą sytuacją pacjenci z objawami infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszność)
przyjmowani są w godzinach 08.00-10.00 lub po ustaleniu telefonicznym
godziny przyjęcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym chorym
– tłumaczą przedstawiciele MED-KOZ & Mediko.
Poradnia Lekarz Twojej Rodziny, ul. Szkolna. – W czasie pandemii pracujemy, jak do tej pory, wykonując wszystkie zadania zgodnie z umową
NFZ, wg zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku (g. 7.00-18.00), realizując wizyty w formie teleporad (tel. 33 817-42-12) oraz osobistych wizyt pacjentów po uprzednim wyznaczeniu konkretnej godziny przyjęcia w poradni.
Realizujemy na bieżąco szczepienia i bilanse. Prosimy naszych pacjentów
o zakładanie Internetowego Konta Pacjenta na platformie e-pajcent gov.
pl, co ułatwia pracę personelowi poradni. Wszystkie informacje znaleźć
można na stronie www.nzoz.bisnet.pl – przybliżają przedstawiciele poradni.
(RED)
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Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.) na terytorium Polski
przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
• poprzez samospis internetowy przeprowadzony za
pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej
na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/,
• telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod
numer 22 279 99 99,
a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
• bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu
dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego,
• korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.
Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego
jest samospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu
mającym połączenie z Internetem.
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS
badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa,
w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie
bezpieczeństwa stosowane przez statystykę
publiczną spełniają najwyższe standardy i za-

pewniają pełną ochronę gromadzonych
informacji.
Dane pozyskane podczas spisów mogą
być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych
oraz do aktualizacji operatów do badań
statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż
podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na
państwa członkowskie Unii Europejskiej
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie
pn. Światowy program spisów rolnych
rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest
raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.
Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego
to:
• zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki

rolnej i społecznej na wsi,
• dostarczenie informacji niezbędnych do
planowania polityki żywnościowej, trendów
hodowli zwierząt gospodarskich, struktury
zasiewów upraw rolnych,
• analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na
przestrzeni ostatnich 10 lat,
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji
międzynarodowych – EUROSTAT, FAO,
OECD,
• aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do
pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.
Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym
w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728 z późn.
zm.).

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/
Zapraszamy wszystkich rolników do udziału w spisie

Gminne symbole – kiedy możemy ich używać?

W ostatnich tygodniach szczegółowo określone zostały zasady korzystania z symboli należących do gminy Kozy przez jednostki, instytucje czy przedsiębiorstwa. Wytyczne dostępne są w ramach Zarządzenia Wójta Gminy Kozy z dnia 9 czerwca
2020 r. w sprawie używania herbu, flagi i pieczęci gminnych. By umieścić jeden z elementów na projektowanych gadżetach
czy materiałach promocyjnych (np. banery, strony www, pocztówki) należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy – osobiście
lub mailowo – promocja@kozy.pl. Wszystkie szczegóły wraz z wnioskiem dostępne są na stronie internetowej – www.kozy.pl
(RED)
w zakładce Urząd -> Promocja. 										

GMINA

Relacja z XVIII sesji Rady Gminy Kozy

29 września 2020 r., odbyła się XVIII
sesja Rady Gminy Kozy, na której podjęto następujące uchwały:
1) Nr XVIII/158/20. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata
2021-2023.
2) Nr XVIII/159/20 w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania
dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji
dla Gminy Kozy na lata 2021-2023.
3) Nr XVIII/160/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020
– 2035.
4) Nr XVIII/161/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady
Gminy Kozy z dnia 10 grudnia
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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.

Szczegóły związane z sesjami
Rady Gminy dostępne są w sieci.

Chcesz pozyskać dotację?
LGD Ziemia Bielska ogłasza nabory!

Jeśli masz pomysł, chcesz działać i interesuje Cię to co dzieje się
w Twojej najbliższej okolicy, ale potrzebujesz wsparcia w postaci
doradztwa i dotacji z funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, to szansa na ich otrzymanie właśnie się pojawia!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza
w terminie od 7.10 do 21.10.2020 r. nabór wniosków w ramach
realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Tym razem o pomoc będzie można
ubiegać się w zakresie między innymi:
1. podejmowania działalności gospodarczej – turystyka i usługi czasu wolnego,
2. podejmowania działalności w ramach – usługi dla
społeczności,
3. rozwijania działalności gospodarczej – usługi dla
społeczności.
Formą wsparcia dla podejmowania działalności gospodarczej jest
premia w wysokości 50 000 zł, wypłacana w dwóch transzach

(40 000 i 10 000 zł), natomiast dla pozostałych – refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych do kwoty 300 000 zł (limit
nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego). Poziom dofinansowania (z wyjątkiem premii) zależy od rodzaju Wnioskodawcy: dla przedsiębiorców do 65%, dla osób fizycznych i podmiotów
nieprowadzących działalności gospodarczej – aż 95%, natomiast
dla gmin i jednostek im podległych – do 63,63%.
Z udziału w konkursach mogą skorzystać mieszkańcy naszego
regionu (Bestwiny, Buczkowic, sołectw Czechowic-Dziedzic:
Bronowa, Ligoty, Zabrzega; Jasienicy, Jaworza, Kóz, Porąbki, Wilamowic i Wilkowic), jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy
– pod warunkiem, że ich siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajdują się na naszym obszarze.
Wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej
Stowarzyszenia (www.ziemiabielska.pl), profilu w serwisie Facebook (LGD Ziemia Bielska), udzielane telefonicznie pod numerem 33 818 34 11, lub po wcześniejszym umówieniu spotkania, za
pomocą platformy MS Teams.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Debata i inne wydarzenia…

– Pomyślałam ostatnio, że nasi uczniowie
urodzili się już w XXI wieku, więc mają
szansę dożyć 100. rocznicy powstania Liceum w 2093 roku (!). Tylko jak wtedy
będzie zorganizowana szkoła? – uśmiecha
się Alina Nowak, dyrektor koziańskiego liceum. To pytanie pozostanie otwarte.
A co kroniki zapiszą o wrześniu 2020
roku? 1 września tradycyjnie odbyło się
spotkanie Społeczności „Baczyńskiego”
w Domu Kultury, uczczono bohaterów
września 1939 r., odśpiewano hymn państwowy. Choć z maskami na twarzach,
oczy były pełne uśmiechów. Następne
dni, jak w Akademii Platońskiej, częściej
niż „zwykle” przestrzenią szkolną były park
dworski, „zieleńce” przyszkolne, stadion,
ścieżki pod Hrobaczą. Pierwszy w tym
roku szkolnym happening „Pod platanem”
odbył się 11 września. – Chcieliśmy się zobaczyć, wspólnie zaśpiewać, rywalizować
intelektualnie i na sportowo. Klasy pierwsze, już po zajęciach integracyjnych, szybko wiedziały, o co chodzi. Poczciwy platan
wysłuchał niejedną opowieść „z czasów
izolacji i nauczania zdalnego” – uśmiechają
się wspólnie przedstawiciele LO.
Dużym wydarzeniem była XVI Debata według zasad K. Poppera na kontrowersyjny
temat: „Legalizacja broni zapewnia bezpie-

czeństwo obywatelom”. W szranki stanęły
doborowe drużyny: przedstawiciele Policji
z szefem Komendy w Kobiernicach na czele, którzy wylosowali stanowisko „TAK”
oraz tegoroczni absolwenci naszego Liceum, studenci I roku UJ (historia i polonistyka) oraz UP w Krakowie – stanowisko
„NIE”. Trzyosobowe drużyny w ściśle wyznaczonym czasie prezentowały argumenty, bądź zadawały
pytania oponentom. Padły argumenty prawnicze,
odwoływano się
do obowiązków
obywatelskich
(np. powszechnego obowiązku
obrony
Ojczyzny), przytaczano
dane statystyczne
z różnych krajów.
W zależności od
temperamentu
mówcy, mieliśmy przykłady płomiennych
oracji i chłodne, rzeczowe wywody myślowe. Widownia złożona z gości (władze
samorządowe, dyrektorzy szkół, delegacje
młodzieży koziańskich szkół podstawowych) i Społeczności licealnej była pod

15 oddziałów

W nowym roku szkolnym w Gminnym Przedszkolu Publicznym otwartych zostało 15 oddziałów – 9 w budynku
przy ulicy Akacjowej (4 z nich to odziały z dziećmi 3-letnimi), 6 w budynku przy pl. Ks. K.Kochaja. Długa przerwa
i panująca pandemia nie przeszkodziły, by przygotować
placówkę zgodnie z wszelkimi aktualnymi normami.
Dzieci, choć w reżimie sanitarnym, mogły więc wreszcie
powrócić do wspólnych zajęć. Nowe grupy zapoznawały
się z rówieśnikami, nauczycielkami i salami, poznawały zasady zgodnego funkcjonowania w grupie czy bezpiecznego
poruszania się po drogach. Obchodziły w salach „Dzień
Kropki” i „Dzień Przedszkolaka” bawiąc się przy dźwiękach muzyki i uczestnicząc w zabawach. Część grup ma już
za sobą spotkanie z policjantem, a wszystkie dzieci chętnie
spacerują po okolicy, korzystając również z placów zabaw
przy przedszkolach.
W nowym roku szkolnym 2020/2021 przedszkole będzie
realizowało roczny plan pracy „Przedszkolaczek małym
Polakiem, Europejczykiem i obywatelem świata”, opracowany wspólnie przez nauczycieli. Efektem będą różnorodne zajęcia edukacyjne oraz konkursy w obu placówkach. –
Mamy nadzieję, że w tych trudnych dla wszystkich czasach,
nadal aktywnie będziemy mogli współpracować z rodzicami – przekonują przedstawiciele PP.
(PP)

wrażeniem wysokiej kultury dyskusji.
Niestety ta formuła debaty nie przewiduje
pytań od publiczności. Jednak tego typu
„ćwiczenie” to znakomita lekcja zasad demokratycznych dla wszystkich.
Organizator debaty, Klub PIK (Piękni
Inteligentni Kreatywni – dawny Klub Europejski „Brukselka”) już zapowiada kolejną debatę oraz wiele innych form nauki

foto: arch. LIC

i integracji (np. „Noce Filmowe” i „Noce
Zagadek”). W planie na ten rok szkolny
przygotowanie do styczniowych (22.01)
obchodów 100-lecia urodzin Patrona
Szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
(AN/RED)

Szkoła przyjazna
diabetykom

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozach
rozpoczęli nowy rok szkolny nieco mniej uroczyście, w reżimie sanitarnym, pełni obaw i wielkich nadziei, że będzie on
lepszy niż ten poprzedni.
Mimo iż muszą poruszać się po placówce w maseczkach
ochronnych i przy wejściu dezynfekować ręce, nie ukrywają
entuzjazmu z powrotu do szkoły. Zmiana organizacji pracy
i dotychczasowych zwyczajów, nie wpłynęły na radość ze
spotkania “twarzą w twarz” po tak długiej przerwie. A we
wrześniu nauczyciele NSP w Kozach wzięli udział w specjalnym szkoleniu w ramach Ogólnopolskiego Programu
“SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM” realizowanego przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. W placówce przeprowadzono
szkolenie połączone z sesją warsztatową, podczas którego
przekazano niezbędną wiedzę na ten temat, a także praktyczną symulację akcji udzielania pomocy w przypadku
hipoglikemii. Szkolenia tego typu będą się odbywały cyklicznie, a szkoła otrzymała certyfikat “Placówki przyjaznej
dzieciom chorym na cukrzycę”.
(NSP)

EKOLOGIA

Ekosłupki w Kozach

Pierwsze charakterystyczne słupki służące do pomiarów stężenia zanieczyszczeń
w powietrzu pojawiły się w Kozach na
przestrzeni ostatnich miesięcy.
EkoSłupek AirSensor mierzy pyły zawieszone PM1, PM2.5 i PM10 i formaldehydy, a wyniki pomiarów jakości powietrza
przedstawiane są za pomocą oświetlenia
LED, które w zależności od wyników
pomiarów stężenia pyłów zawieszonych,
przybierają barwę od ciemnozielonego,
sygnalizującego bardzo dobry stan powietrza, po ciemnoczerwony, mówiący
o tym, że powietrze w naszej okolicy
jest bardzo zanieczyszczone. EkoSłupek
AirSensor posiada wbudowane moduły
WiFi, umożliwiający użycie bezprzewodowej sieci do łączenia się z platformą
AirSensor, pozwalającą na dostęp do
szczegółowych danych z pomiarów zain-

stalowanych w urządzeniu czujników.
W tym roku w naszej miejscowości zainstalowano 4 urządzenia – ul. Krakowska (przy
budynku Domu Kultury), ul. Panienki
(przy kapliczce), ul. Gajowa (przy sklepie),
ul. Agrestowa (przy placu zabaw). W kolejnym roku, słupki zabudowane mają zostać
na placach zabaw – przy ulicach Tęczowej
i Wrzosowej.
Warto równocześnie przypomnieć, że
w Kozach zamontowane są na stałe czujniki dokonujące pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu – ul. Podgórska,
ul. Cedrowa, pl. Ks. K. Kochaja, a odczyty
możliwe są poprzez aplikację Airly. Zachęcamy więc do pobierania na swoje telefony
aplikacji Airly oraz EkoSłupek lub śledzenia
wyników pomiarów na stronie www.kozy.
pl w zakładce „stan jakości powietrza”.
(UG)
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Jeden z ekosłupków wskazujących
aktualny stan powietrza zamontowany
został przy ulicy Gajowej.

foto: arch. UG

Dron nad kominami…

W okresie jesienno-zimowym w Kozach, na
zlecenie Urzędu Gminy, przeprowadzone
zostaną pomiary składu dymu wydobywającego się z naszych kominów. To kolejne
zadanie prowadzone w ramach działań
związanych z przeciwdziałaniem powstawaniu niskiej emisji. Pomiary przeprowadzone będą za pomocą drona, wyposażonego
w urządzenie do mierzenia stopnia zanieczyszczeń powietrza, m. in.: pyłów zawieszonych, lotnych związków organicznych,
formaldehydów, chlorowodoru, cyjanowodoru, dwutlenku azotu, tlenku węgla. Sensory zamontowane w urządzeniu umożliwią
wykrycie faktu spalania substancji szkodli-

wych w przydomowych kotłowniach.
– Akcje pomiaru zanieczyszczeń wydobywających się z kominów będą przeprowadzane w naszej Gminie cyklicznie. Chcemy
w ten sposób uzmysłowić mieszkańcom,
którzy zamiast paliw dopuszczonych do
eksploatacji ogrzewają swoje budynki
odpadami, że nie są anonimowi i muszą
liczyć się z konsekwencjami związanymi
z nieprzestrzeganiem przepisów prawa –
tłumaczy Katarzyna Reczko, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska.
Przypominamy, że za spalanie odpadów w przydomowych kotłowniach

oraz na powierzchni ziemi (dotyczy
to również spalania pozostałości roślinnych, np. liści, trawy) grozi kara
grzywny do 5 tys. zł.
(UG)

Walka o czyste powietrze

Na wrześniowej sesji Rada Gminy Kozy
podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kozy, na lata
2021-2023. Uchwalony został również
Regulamin udzielania dotacji do modernizacji kotłowni. Oznacza to, że
w najbliższym czasie ogłoszony zostanie
nabór wniosków o udzielenie dotacji do
wymiany źródła ciepła na rok 2021, dla
właścicieli domów jednorodzinnych,
położonych w Kozach.
Zgodnie z zapisami zawartymi w PONE
oraz w w/w Regulaminie, przez kolejne
trzy lata będzie można ubiegać się o środki
finansowe na:

• wymianę starego kotła węglowego na
nowy kocioł węglowy 5 klasy emisji –
wysokość dofinansowania w tym przypadku może wynieść do 4 tys. zł, lub
• wymianę starego kotła węglowego na
nowy kocioł gazowy – w tym przypadku wysokość dotacji udzielanej przez
Gminę będzie wynosić do 6 tys. zł.
Założenia określone w PONE na rok 2021
– to wymiana 65 kotłów.
Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców do zapoznania się z Regulaminem udzielania dotacji, w którym
określono zasady i tryb udzielania oraz
sposób rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie inwestycji z zakresu

modernizacji źródła ciepła w ramach
PONE. Regulamin oraz inne dokumenty związane z Programem dostępne są
na stronie internetowej Gminy Kozy
www.kozy.pl, w zakładce „gospodarka
i środowisko – ochrona środowiska-ochrona powietrza”.
O terminie naboru wniosków o włączenie
do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
dla Gminy Kozy na 2021 r. będziemy informować mieszkańców za pośrednictwem
strony internetowej Gminy, w mediach
społecznościowych, poprzez aplikację „Blisko” oraz na tablicach ogłoszeniowych na
terenie Gminy.
(UG)
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INWESTYCJE

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 teraz
w obrębie ul. Dolnej na kanale „F” i w ul.
Czereśniowej na kanale „I”. Wkrótce asfaltowane będą odcinki ulic: Modrzewiowej,
Czystej oraz Orzechowej. Do tej pory Wykonawca wybudował 3517 m kanalizacji
sanitarnej, co stanowi około 32% zaawansowania robót liniowych.
ZADANIE 3
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon:
Krzemionki”
Prace budowlane realizowane są przy ul.
Krańcowej na kanale „K” oraz wzdłuż ul.
Bielskiej na kanale „C”.
Wykonawca wybudował do tej pory aż
8637 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi
aż 99 proc. całej inwestycji. Zostały odtworzone odcinki nawierzchni dróg, gdzie zostały już zakończone prace kanalizacyjne,
dotyczy to ulic: Chmielowej, Agrestowej,
Krzemowej, Sadowej i Mostowej.

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 „Z” w rejonie ul. Złotej oraz na
kanale „W” w rejonie ul. Agawy, Pięknej.
Wykonawca wybudował do tej pory 2543
m kanalizacji sanitarnej, co stanowi ok.
33% zaawansowania robót liniowych.

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 interneto(UG)
wej 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 „Zw” w rejonie ul. Wapiennej.
Wykonawca wybudował do tej pory
2219,64 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi ok. 46% zaawansowania robót liniowych.
W celu uzyskania większej ilości informacji
na temat Projektu oraz szczegółów dotyczących realizacji poszczególnych zadań

Prace budowlane prowadzone są m.in.
w rejonie ul. Dolnej – Zadanie nr 2

Kościelna bezpieczniejsza

Zakończono roboty budowlane związane
z przebudową ulicy Kościelnej. W ramach
przeprowadzonych prac zmodernizowano
m.in. skrzyżowanie ulic Młyńskiej i Dworcowej z ulicą Kościelną.
Ze skrzyżowania usunięto stary, nieużytkowany od wielu lat kiosk, który utrudniał
kierowcom widoczność, skorygowano
również łuk skrzyżowania przy skręcie z ulicy Młyńskiej w ulicę Kościelną. By zadbać
o odpowiednią widoczność, przesunięto
równocześnie słup telekomunikacyjny
oraz ogrodzenie od strony ulicy Nadbrzeżnej. To bez wątpienia znacząca poprawa
dla widoczności, a co za tym idzie bezpieczeństwa pieszych i kierowców. – To na
pewno ważne zmiany na tym skrzyżowaniu. Poprawa widoczności, ale też przejścia
dla pieszych stanowiące równocześnie spowalniacze dla kierowców, pozwolą zapewne zminimalizować ryzyko kolizji czy wy-

padków. Z naszych obserwacji wynika, że
w miejscach, gdzie stosowane są tego typu
rozwiązania, ilość kolizji drogowych spada
– mówi aspirant Kamil Martyniak, komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach.
Łącznie w ramach inwestycji zabudowano cztery, tzw. wyniesione przejścia dla
pieszych – przed kościołem, dwa przy
wspomnianym skrzyżowaniu (w ciągu ulicy Kościelnej i Dworcowej), jedno z nich
pojawiło się w rejonie ulicy Miodowej. –
Naszym zamierzaniem było, by rozwiązać
problem częstych kolizji, ale też spowolnić
ruch. To miejsce, gdzie często jest sporo
dzieciaków, nie wszyscy kierowcy jednak
potrafili się stosować do ograniczeń. Wierzymy, że to rozwiązanie sprawi, że skrzyżowanie będzie w pełni bezpieczne dla każdego uczestnika ruchu drogowego – mówi
Marcin Lasek, zastępca wójta gminy Kozy.
Dodajmy, że na remontowanym odcinku

wymieniono również nawierzchnię asfaltową wraz z placem ks. Karola Kochaja,
zabudowano również nowe chodniki dla
pieszych. Przebudowa sfinansowana została ze środków własnych Gminy Kozy.
(RED)

foto: MS

LUDZIE

Od historii po fotografię
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Niektórzy kozianie mogą Mirosława Frączka kojarzyć jako zaangażowanego w działalność członka Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz, a ostatnio również jako koordynatora Koziańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Nade wszystko jednak to człowiek wielu pasji.
Już w czasach szkolnych na poważnie zainteresował się historią, która stała się później
kierunkiem zgodnym również z jego zawodową drogą. – Na początku pojawiała się
historia głównie rodzinna. Wspominam po
latach rozmowy z babcią. Jako, że urodziła
się pod koniec XIX wieku, to o dawnych
czasach sporo ciekawego mogła powiedzieć. Te opowieści pobudzały wyobraźnię młodego człowieka i powodowały, że
z zafascynowaniem sięgałem coraz głębiej
w przeszłość – mówi Mirosław Frączek.
Nieprzypadkowo więc właśnie studiowania historii podjął się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, choć i w przedmiotach
ścisłych jeszcze w czasach licealnych czuł
się bardzo dobrze. Ukończył wcześniej IV
Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
w klasie o profilu... matematyczno-fizycznym. – Byłem w całej naszej klasie jednym
z nielicznych, którzy interesowali się historią – uśmiecha się pan Mirosław.
Na początku lat 90. minionego wieku, już
jako historyk pracujący w zgodzie ze swoim wykształceniem stał się jednym z inicjatorów powołania do życia Towarzystwa
Miłośników Historii i Zabytków Kóz. – Ta
lokalna historia, prócz szczególnie ciekawego dla mnie okresu międzywojennego,

społecznościowych na Facebooku
utworzył stronę „O dawnej i niedawnej przeszłości”, gdzie systematycznie zamieszcza wpisy, które
dotyczą nie tylko dziejów gminy
Kozy. – Staram się docierać do
źródeł archiwalnych, podejmować
tematy pod kątem rozmaitych ciekawostek. Piszę o Kozach i takich
wątków przede wszystkim poszukuję. Ale nie tylko, o czym można się
przekonać czytając i oglądając moje
posty – dodaje.
Historia, choć w życiu Mirosława
Frączka tak ważna, nie jest bynajmniej jedyną pasją. – Od najmłodszych lat Hrobaczą Łąkę miałem
właściwie na wyciągnięcie ręki. Bywałem tam często i zamiłowanie do
górskich wędrówek pozostało we
mnie do dzisiaj – opowiada kozianin, który w szczególności upodobał sobie Beskid
Mały. Był m.in. pomysłodawcą konkursu
internetowego, który wyłonił siedem cudów tego pasma górskiego, a do rankingu
„załapał się” koziański kamieniołom.
Już w latach 80. rozpoczął dokumentowanie swoich górskich wypraw i napotykanych widoków poprzez fotografie.

Jedno z nagrodzonych
zdjęć konkursowych
autorstwa Mirosława
Frączka, wykonanych
na terenie koziańskiego
kamieniołomu.
foto: Arch. Mirosława Frączka

znalazła się w oczywisty sposób w kręgu
moich zainteresowań. Jestem rodowitym
kozianinem, urodzonym jeszcze w dawnej
„porodówce” funkcjonującej w budynkach
pałacowych. To wszystko, co związane
z Kozami ma dla mnie wyjątkowe znaczenie – zaznacza historyk z Kóz.
W maju bieżącego roku Mirosław Frączek
podjął się realizacji nowego własnego projektu związanego z historią. W mediach

– Początkowo wcale nie było to łatwe
przy ograniczonej dostępności sprzętu.
Pamiętam, jak wychodziło się w góry wiedząc, że można wykonać tylko kilkanaście
zdjęć. Gdy pojawiły się aparaty cyfrowe
sytuacja zmieniła się na lepsze – mówi
pan Mirosław. – Dla mnie takie wyprawy
niezmiennie są sposobnością na poszukiwanie spokoju i do „ładowania akumulatorów”. Zawsze wracam też z nowymi

zdjęciami – wyjaśnia.
Część zdjęć z obszernych prywatnych
albumów została również zauważona
w konkursach fotograficznych. Mirosław
Frączek był w gronie laureatów konkursów
np. „Kozy, Kozianie – zapis subiektywny”
czy „Beskidy w kadrze zatrzymane”. Jego
zdjęcia wystawiane były na aukcjach charytatywnych. Cykl zdjęć z Beskidu Małego
znalazł się na wystawie fotograficznej prezentowanej choćby w słowackiej Żylinie.
Aktualna aktywność koziańska to już rola
koordynatora Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, którym zajmuje się od samego początku, a więc pilotażu, jaki miał miejsce
w pierwszej połowie 2018 r. – Przyjąłem
powierzone mi zadanie, bo uznałem, że
wszystkie moje doświadczenia zawodowe, w tym jako dyrektora V Liceum
Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej,
mogą okazać się pomocne i wartościowe.
Cieszę się, że przygotowana koncepcja,
spotkała się z pozytywnym odzewem –
twierdzi pan Mirosław.
W tym roku UTW w Kozach rozpoczął
swój trzeci rok akademicki (piszemy
o tym na stronie 16). – Kontynuacja
owego przedsięwzięcia jest czymś naturalnym. Wiem, że ta inicjatywa dla naszych seniorów przynosi wiele satysfakcji
samym uczestnikom naszych aktywności,
ale i organizatorom, bo udało się zrobić
coś naprawdę pożytecznego – podkreśla
(Marcin Nikiel)
Mirosław Frączek.		
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WYDARZENIA

Przełom września i października obfitował w trzy wydarzenia zachęcające
do aktywności na świeżym powietrzu
– wpierw mogliśmy się spotkać na
stokach Hrobaczej Łąki w ramach Rodzinnego Grzybobrania Kozak 2020,
następnie Stowarzyszenie Kozianki
wspólnie z Polskim Towarzystwem
Tatrzańskim – Kołem w Kozach zaprosiło całe rodziny na Rodzinny
Rajd Rowerowy. Trzecim z nich były
zawody wędkarskie przygotowane
przez nowopowstałe stowarzyszenie –
Koziańskie Stowarzyszenie „Staw Kamieniołom”. Przy tej okazji zachęcano także do sprzątania – spora grupa
osób, w tym najmłodsi, wzięli udział
w akcji sprzątania w Kamieniołomie.
Każde z wydarzeń wspierane było
przez licznych, lokalnych sponsorów, a także Gminę Kozy i Dom
Kultury w Kozach. – Cieszymy się
z pojawiających się inicjatyw i chęci
aktywnego spędzania czasu w gronie
najbliższych. Podobnie, jak przed rokiem, spora grupa osób wyruszyła na
grzyby, ponad 100 osób wzięło udział
w rajdzie rowerowym, bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyły się zawody wędkarskie. Wspólna rekreacja na
wolnym powietrzu to okazja do integracji pokoleń, wszak spotykają się
dzieci, rodzice i dziadkowie. Mamy
więc nadzieję, że każda z tych imprez
kontynuowana będzie w przyszłości –
komentuje Jacek Kaliński, wójt gminy
Kozy.
Mając ograniczone miejsce, przybliżamy kilka wybranych kadrów z każdego
z wydarzeń – obszerne galerie zdjęć,
a także szczegóły związane z poszczególnymi imprezami znaleźć można na
stronie internetowej – www.kozy.pl.
(MS)

WYDARZENIA
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Jesienne aktywności

foto: Agnieszka Handzlik
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Kolejny wyjątkowy Memoriał

Pamięć młodych sportowców Konrada i Patryka uhonorowana
została w sobotę 3 października podczas 8. edycji dorocznego Memoriału. Do piłkarskiego turnieju na boisku Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach przystąpiło 5 zespołów, złożonych
z zawodników rocznika 2011. Zwycięsko z rywalizacji wyszli młodzicy LKS Pionier Pisarzowice, którzy zgromadzili 10 punktów.
Z 7 „oczkami” udanie zaprezentowali się podopieczni UKS Kozy,
kolejne miejsca przypadły ekipom GLKS Wilkowice, LKS Orzeł
Kozy oraz LKS Zapora Porąbka. Nie wynik był jednak tego dnia
najważniejszy, a uczczenie pamięci młodych kozian Konrada i Patryka. Zgodnie z przyjętą tradycją wszyscy zawodnicy otrzymali
(M)
medale, przyznano także puchary i nagrody indywidualne.

foto: CSW Kozy

Sukcesy na koniec lata

Stowarzyszenie Benchpress Kozy wyraźnie zaznaczyło swoją obecność podczas
zawodów, które odbyły się w Polsce i na
Słowacji.
Początkiem sierpnia znakomite wyniki stały się udziałem Magdaleny Szpili oraz Wiesława Wróbla. Uzyskując odpowiednio

120 kg i 280 kg w tzw. martwym ciągu nie
mieli sobie równych w zawodach „Victoria
Cup” na Słowacji. Osiągnięcia warte są odnotowania o tyle, że do rywalizacji przystąpiła łącznie przeszło setka uczestników.
Końcem miesiąca kozianie wystartowali
w Mistrzostwach Europy federacji XPC

foto: Arch. Stowarzyszenia Benchpress Kozy

w trójboju siłowym. Zmagania w Siedlcach
przyniosły 7 medalowych łupów, w tym 4
z najcenniejszego kruszcu. Szczególne słowa uznania należą się Magdalenie Szpili,
która triumfowała w kategorii open. Srebra
w otwartej klasyfikacji generalnej wywalczyli Wiesław Wróbel i Grzegorz Drewniany, a pozytywny debiut w martwym ciągu
odnotował Mariusz Wyrozębski.
Wreszcie sportowy wrzesień to czempionat w Trnavie w ramach prestiżowej federacji GPC. W stawce 500 zawodników z 16
krajów ekipa trójboistów reprezentujących
gminę Kozy zdobyła 8 medali. Najlepsze
rezultaty to podwójne złoto Magdaleny
Szpili, złoto Wiesława Wróbla oraz 2. miejsce w kat. open. W trójboju siłowym z dobrym wynikiem 650 kg rywalizację zwień(RED)
czył Grzegorz Drewniany.

Zwycięska seria trwa

Startujący w rajdach enduro mieszkaniec
Kóz Dominik Olszowy potwierdził świetną dyspozycję podczas kolejnych prestiżowych zawodów. W pierwszy weekend
września kozianin sięgnął w Kielcach po
4. zwycięstwo z rzędu w swoim wyścigu.
Dzięki temu umocnił się na pozycji lidera
klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Enduro oraz w klasie E2/E3. Na tym
jednak nie poprzestał. Także we wrześniu
wziął udział w wymagających i mocno
obsadzonych zmaganiach „HERO Challenge” w Dąbrowie Górniczej. Efekt? Po
dwudniowej batalii stanął na najwyższym
stopniu podium. – To były trudne zawody
i dały w kość każdemu, ale ściganie się po
tak fajnej trasie dało dużo frajdy. Dziękuję
całej ekipie za dobrą robotę i wszystkim za
mocny doping oraz trzymanie kciuków –
ocenił z satysfakcją Dominik Olszowy na
(M)
swoim profilu na Facebooku.

foto: Arch.

SPORT

Beniaminek zwolnił tempo

Wrześniowe zmagania piłkarzy Orła Kozy
w rozgrywkach a-klasowych nie były
szczególnie udane. Pomimo pierwszych
porażek w sezonie beniaminek plasuje się
jednak na przyzwoitym miejscu w środku
ligowej stawki. Do Wilamowic na początek
nowego piłkarskiego miesiąca kozianie wyjeżdżali z mianem zespołu niepokonanego.
W owym starciu nie byli dalecy od tego,
aby serię podtrzymać. Na gole zdobywane
przez Wilamowiczankę podopieczni Marcina Stefanowicza, a konkretnie po dwakroć Jakub Kunicki, odpowiadali, ale mimo
starań w końcowych minutach meczu nie
zdołali wyrównać. Stratę punktów Orzeł
powetował sobie tydzień później, gromiąc
na własnym boisku ekipę z Buczkowic aż
6:1. Do przerwy dla gospodarzy strzelał
Dawid Żurek, a gdy Sokół odpowiedział

trafieniem kontaktowym, w przeciągu kilkudziesięciu minut bramkarza rywali pokonywali: Jakub Kwaśny, Michał Komędera, Michał Glos i Jakub Kunicki.
Nie udały się za to a-klasowej drużynie z Kóz
konfrontacje z przynależącymi do ligowej
czołówki – Zaporą Wapienica i KS Bystra.
W nich przeciwnicy byli co najistotniejsze
skuteczniejsi w wykorzystywaniu bramkowych szans, swoje zrobiło także większe
ogranie na obecnym szczeblu rozgrywek.
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Skład Orła: Marcin Kozielski – Łukasz Duźniak, Michał Glos, Jakub Kunicki, Konrad Janosz, Daniel
Mańkowski, Przemysław Pielesz, Dawid Żurek,
Patryk Pieczora, Radosław Stefko, Łukasz Pielesz, Przemysław Zontek, Michał Komędera, Adrian
Handzlik, Jakub Mrozek, Jakub Kwaśny, Łukasz
Kwaśny, Artur Paw, Jarosław Pagieła, Szymon Polakowski, Dominik Orszulik.
(M)

• LKS Wilamowiczanka Wilamowice – LKS Orzeł
Kozy 3:2 (3:1)
• LKS Orzeł Kozy – GLKS Sokół Buczkowice 6:1
(2:0)
• LKS Zapora Wapienica – LKS Orzeł Kozy 2:0
(2:0)
• LKS Orzeł Kozy – KS Bystra 0:3 (0:1)

Najlepsi w lidze

foto: Rozmus Photography

Na szachowych
mistrzostwach

foto: Arch. UKS Kozy

W znakomitym stylu przez rozgrywki organizowane na szczeblu Podokręgu Bielsko-Biała przebrnęła drużyna orlików młodszych UKS
Kozy, która okazała się bezkonkurencyjna. Zawodnicy z rocznika 2011
rywalizowali przez cztery tygodnie systemem turniejowym. Prócz kozian gospodarzami poszczególnych odsłon ligi były LKS Czaniec, LKS
Zapora Porąbka oraz KS Bystra. Wszystkie turnieje młodzi piłkarze
UKS Kozy zdominowali, a z 12 rozegranych meczów wygrali łącznie aż
10. Co więcej, kilka spotkań zakończyło się efektownymi wygranymi,
by wspomnieć choćby rozgromienie 13:0 rówieśników z Bystrej. Aż 26
goli, pracując na miano najskuteczniejszego strzelca ligi, zanotował dla
UKS Borys Jagosz. Na odnotowanie zasługuje również 12 bramek autorstwa Jakuba Kippinga. Triumf w rozgrywkach oznacza, że w rundzie
wiosennej kozianie zagrają w gronie najlepszych ekip, które odniosły
zwycięstwa w swoich grupach.

Z udziałem zawodników sekcji szachowej LKS Orzeł odbyły się końcem września Mistrzostwa Śląska w kategorii
juniorów.
W Czerwionce-Leszczynach szczególne powody do zadowolenia miała Sabina Kotyla. W grupie wiekowej do lat 9
rozstrzygnęła na swoją korzyść kilka pojedynków, dzięki
czemu zajęła bardzo dobre 9. miejsce. Tym samym wywalczyła III kategorię szachową i dodatkowo zdobyła kwalifikację na Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów.
W wymagającym gronie 45 zawodników wystartował
z kolei Stanisław Falfus. Wśród szachistów do 11 lat sklasyfikowany został na 18. pozycji, a uzyskany wynik pozwolił także osiągnąć III kat. szachową.
Koziańscy szachiści systematycznie doskonalą swoje
umiejętności. W połowie września powrócili do zajęć
stacjonarnych, nad którymi pieczę sprawuje niezmiennie
(M)
trener Michał Paździora. 				

Tabela końcowa ligi orlików młodszych:
1. UKS Kozy – 31 pkt.
2. LKS Czaniec – 20 pkt.
3. Zapora Porąbka – 16 pkt.
4. KS Bystra – 2 pkt.
Skład drużyny UKS Kozy 2011: Rocchia, Kipping, Jagosz, Nycz, Fedorowicz, Muszyński,
Zieliński, Sołczykiewicz, Kojder, Maciąg, Misiarz, Targosz, Koczur, Furtak, Malarz, Kine.
(MA)

foto: Arch. LKS Orzeł
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W społeczności dziewiętnastowiecznej polskiej wsi osoba kowala należała do postaci wyjątkowych. Głównie
ze względu na praktykowane przez
niego rzemiosło, w jego osobie upatrywano cech wyjątkowych, tajemniczych, wręcz sakralnych. Praca kowala
związana przede wszystkim z ogniem,
była na wsi czymś wyjątkowym. Również umiejętność wykonywania ze stali
skomplikowanych narzędzi, posługiwanie się tajemniczymi przyrządami,
znajomość podstaw mechaniki, były
dla przeciętnego chłopa wiedzą tajemną, zupełnie obcą dla hodującego bydło i uprawiającego rolę.
Dodam, że niejednokrotnie ludowa
wizja świata umieszczała to rzemiosło
pośród zajęć diabelskich, bo ujarzmiających ogień. Kowal budził strach,
lecz równocześnie każdy miał dla niego wielki szacunek. Jego praca nie

Miech kowalski z budynku przy ulicy Ludowej 2
dawniej Kozy 171.

DUABUSCAPRIS

Kowal

ograniczała się do podkuwania koni.
Wykonywał stalowe narzędzia rolne
i rzemieślnicze, obsadzał młotki, siekiery itp., wykonywał stalowe obręcze
w drewnianych kołach chłopskich wozów, w ostateczności też – mając kleszcze – …wyrywał zęby.
Kowal na wsi był najczęściej jeden, jednak liczba przedstawicieli tego zawodu
uzależniona była od wielkości osady. Do
wyjątku należą Kozy, gdzie ze względu
na dużą liczbę karczm, ulokowanych
na przebiegających przez Kozy dwóch
traktach komunikacyjnych, działało
równocześnie kilka kuźni. Wymieńmy:
w zabudowaniach dworskich (dzisiejsza poczta) – kuźnia wykonujące prace
głównie dla dworu, kuźnie w obrębie
murowanych karczm – „na Flakach”
i „pod Koniem”, kuźnia w Małych Kozach, kuźnia Jana Kantego Knycza
w centrum wsi. Do II wojny światowej
kuźnię prowadził także Wiktor
Gronner, sklepikarz pochodzenia żydowskiego. Jednym
z ostatnich koziańskich kowali
był Franciszek Durajczyk, którego kuźnia zlokalizowana była
przy ul. Przecznia, nieopodal
torów kolejowych. Praca kowala była ciężka, ale za to dobrze
opłacana. Niech jego sylwetkę
zobrazuje najstarsza fotografia
kozianina (pieczołowicie przechowywana w archiwum rodziny Knyczów), prezentująca
właśnie kowala – Jana Kantego
Knycza (1804-1886), wykonana w zakładzie Awita Schuberta
w Oświęcimiu, bądź w Krakowie w latach 60. XIX wieku.
W tamtym okresie nie każdego
mieszkańca naszej wsi było stać
na wykonanie podobizny w fotograficznym atelier.
Inspiracją do powstania niniejszych rozważań o wiejskim kowalu, stał się fakt pojawienia się w zbiorach Izby
Historycznej niezwykle cennego znaleziska. Serdeczne
podziękowania dla darczyńcy – pana Łukasza Kurdziela.
Mowa tu ogromnych rozmiarów miechu kowalskim, czyli

Jan Kanty Knycz – kowal (1804-1886)

urządzeniu dzięki któremu palenisko
mogło być rozgrzane do bardzo wysokich temperatur. W ostateczności
dzięki miechom, kowale mogli kształtować stal według swoich wyobrażeń.
Rzeczony miech ma ok. 2 m długości
i waży prawdopodobnie ponad 100 kg.
Trudno jest dokładnie określić jego
wiek, jednak technika wykonania i użyte materiały (skóra i skórzane ozdoby,
wyginane drewniane okucia oraz nieczytelna na ten moment inskrypcja)
wskazują, że może on pochodzić nawet
z połowy XIX wieku. Dzięki pomocy
pracowników Urzędu Gminy udało się
go wydobyć ze strychu chałupy przy
ulicy Ludowej 2 (dawniej Kozy 171)
i przetransportować do magazynu Izby
Historycznej. Jego stan pozostawia
wiele do życzenia, jednak Biblioteka będzie czynić starania, by „nowy”
eksponat mógł być w pełni prezentowany na ekspozycji Izby Historycznej
i świadczyć o złotych latach koziańskiego, kowalskiego rzemiosła.
(Bartłomiej Jurzak)

15

ROZRYWKA

W poprzednim numerze w tym cyklu
przybliżyliśmy w dużym skrócie miejscowości Kozy, które podobnie, jak nasza wieś, mają tą samą nazwę,
a w tekście historycznym przeczytać można było więcej o kaszubskich Kozach. Tymczasem po publikacji wrześniowego numeru
na naszą redakcyjną skrzynkę „wpłynęły” fotografie z Kóz zachodniopomorskich. Za zgodą autora – Piotra Mleczko – publikujemy trzy wybrane zdjęcia. Wedle internetowych doniesień (dane
z 2008 roku), wieś zamieszkiwały 393 osoby. Obecnie liczba ta
zapewne uległa zmianie, choć nie przypuszczamy, by kozianie
w zachodniopomorskim, byli już tak liczną miejscowością, jak nasza. I pozostaje nam tylko poczekać, aż na redakcyjnej skrzynce
pojawią się fotografie z Kóz kujawsko-pomorskich…
(RED)

foto: Piotr Mleczko
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7
2

Poziomo:

8

3/ podziemny korytarz
7/ kopiuje bez kalki
8/ przysiółek pod kamieniołomem

4

9

9/ jednostka częstotliwości /Hz/
10/ nie zrobił interesu na mydle

10

11

12

13/ biała szata liturgiczna
14/ ułatwi wlewanie płynu do butelki
17/ Newerly, pisarz

13

18/ zgromadzenie kardynałów wybierające papieża

14

21/ przedpokój w chłopskiej chacie
22/ Wincenty, poeta z Kóz /zm. 1939 r./
23/ kij do podpierania się /w gwarze koziańskiej/

16

15

5

1

17

24/ sprzedaż z licytacją
Pionowo:

18

19

20

1/ 1oo i Północ w Kozach

21

2/ Antoni, znany społecznik, założyciel „Gazety Koziańskiej”, zmarł w lipcu br.
4/ A-klasowi piłkarze z Kóz
5/ główny składnik skorupy ziemskiej
6/ ciastka napełnione bitą śmietaną

3

11/ blaga na resorach
12/ muzyczne „dzieło” śp. Stanisława Wróbla
15/ ....... linowa - środek transportu kamienia z dawnego kamieniołomu
16/ kromka chleba

6

22
23

24

19/ opuszcza się na dno jeziora
20/ otwierał drzwi jaśniepanu

Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 31 października br. podając swoje dane osobowe
(imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 6 utworzą rozwiązanie
1

2

3

4

5

6

(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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SENIORZY

Studenci Śląskiej Akademii Senior@ w dobie pandemii

Czterdziestu mieszkańców Gminy Kozy
powyżej 65. roku życia zakończyło kurs
komputerowy Śląskiej Akademii Senior@
początkiem roku, następnie trzydziestu
kolejnych rozpoczęło swoją przygodę
z komputerami. Druga grupa musiała pracować już inaczej, niż poprzednicy. Plany
były inne, ale panująca w Polsce sytuacja
sprawiła, że nie było możliwości spotkań.
Pomieszczenie w Domu Kultury zamieniło się w wirtualny pokój, a rzutnik w udostępniony ekran. Nie zmieniło się jednak
najważniejsze – chęci i możliwość zdobywania wiedzy pod opieką trenera. Dla
studentów dostosowanie się do nowych
warunków okazało się jednak być ciekawą przygodą. Przedtem aktywnie działali
w różnych inicjatywach na terenie miasta,
uczestniczyli w zajęciach UTW Kozy, chodzili na zajęcia gimnastyczne oraz sportowe, rozpoczęli zajęcia komputerowe... Jak
poradzili sobie w dobie pandemii?
Wzorowo, a raczej cyfrowo. Czas spędzony w domu poświęcili na rozwój swoich
kompetencji, uczestnicząc w zajęciach
komputerowych zdalnie, w bezpiecznych
wnętrzach swoich domów. Grupa z Kóz
jako jedna z pierwszych zdecydowała się
na kontynuację zajęć komputerowych
w zdalnej formie. – W związku z epidemią
koronawirusa oraz początkowym zakazem
wychodzenia z domu, zdecydowaliśmy
się, by rozpoczęte szkolenie komputerowe

kontynuować w systemie online, a inne aktywności odłożyć na lepsze czasy – mówią
wspólnie zainteresowani.
Młodzi duchem adepci wiedzy radzili sobie świetnie, nawet jeśli cyfrowe zagadnienia były dla nich nowością. Podczas zajęć
uczyli się obsługi komputera, przydatnych
programów, funkcjonalności komunikatorów internetowych, nowinek dotyczących
mediów społecznościowych i korzyści płynących z poruszania się po Internecie, jak
również załatwiania spraw urzędowych bez
wychodzenia z domu.
Cotygodniowe spotkania były przede
wszystkim możliwością wspólnego spędzenia czasu, podzielenia się swoją codziennością i wzajemnego wsparcia. Każda
wideokonferencja okraszona była olbrzymią dawką uśmiechu, mnóstwem ciekawostek, kawałów i… wierszy. Ich wirtualnych spotkań nie można było opuścić bez
szerokiego uśmiechu na twarzy.
Atmosferę zajęć i nastawienie uczestników
najlepiej oddaje wiersz jednej z uczestniczek kursu – pani Krystyny Kot:

My jesteśmy emeryci i jest nas niemało,
Pozostanie w domu wszystkich nas spotkało.
Pesel przypomina nam o naszym ciele
Lecz w sercach młodości mamy bardzo
wiele.
Młodzi duchem z szczerym sercem
nie poddamy się udręce.

Każdy z nas ma sposób prosty
by przełamać smutku mosty.
Z komputerem za pan brat
uczy Edward akurat.
W ramach spotkań animacyjnych uczestnicy postanowili podzielić się swoimi pasjami, które rozwijali również w okresie pandemii. Różnorodność ich zainteresowań
jest niesamowita: opieka nad ogrodem,
tańce, rękodzieło, renowacja starych mebli,
opieka nad najbliższymi, muzykowanie,
czy przygotowywanie jachtu w kolejny
rejs. Tych rozmaitości nie sposób streścić
w kilku słowach. W czasie zajęć możliwe
było przedstawienie szerzej tych tematów,
poprzez wspólnie tworzony projekt i wymianę doświadczeń. Korzystając z możliwości urządzeń, których obsługi się uczyli,
każdy z nich nagrał film dotyczący swoich
zainteresowań.
Dziesiątka wspaniałych kurs ma już za
sobą. Rozwinęli swoje kompetencje cyfrowe, poznali się lepiej, spędzili wspólnie
czas, otrzymali tablety i jak widać, z powodzeniem dzielą się z innymi swoim pozytywnym nastawieniem do życia. Czym
podzielą się kolejne grupy? Zobaczymy
wkrótce. Kolejni uczestnicy kontynuują
zdalne zajęcia i pewnie nie jednym tematem i pasją jeszcze nas zaskoczą. Nam nie
pozostaje nic innego, jak brać z nich przykład!
(SAS/RED)

Uniwersytet zainaugurowany

Początkiem października w obecności
licznych słuchaczy i zaproszonych gości
odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Kozach. – Chociaż nie wszystkie plany

uda się zrealizować, ważna jest kontynuacja
i utrzymanie powstałej już tradycji związanej z uniwersytetem – mówił wójt Jacek
Kaliński, w odniesieniu do obostrzeń wynikających ze stanu pandemii, podkreślając
nadzieję na wzajemne
spotkania i zajęcia.
O kłopotach w planowaniu organizacji
zajęć, ale też ich finansowaniu, wynikających z dynamicznej
i zmieniającej się sytuacji
pandemicznej mówił dyrektor
Domu Kultury – Marek Małecki. Dlatego też obecnie część
wykładów/warsztatów wciąż jest w fazie
ustalania, były też wyfoto: Arch.
jaśnienia dot. aktual-

nych zasad związanych z zachowaniem
procedur sanitarnych.
Ciekawym rozwiązaniem jest propozycja
uczestnictwa w wykładach lub warsztatach
poprzez transmisję za pośrednictwem kanału Domu Kultury w serwisie YouTube.
Inauguracja była również dobrym momentem do przybliżenia oferty szkoleń dla
seniorów powyżej 65 roku życia z praktycznych umiejętności komputerowych,
usług i informacji Internetowych. Oferta
szkolenia została również scharakteryzowana na żywo poprzez łącze Internetowe
przez przedstawiciela organizatora – Śląską
Akademię Senior@. Wykład inauguracyjny „Komunikacja interpersonalna czyli nie
ma trudnych ludzi” przedstawiła Iwona
Kusak, dyrektor Dom Kultury im. Wiktorii
Kubisz w Bielsku-Białej rozpoczynając go
od stwierdzenia „Dobra komunikacja to
prawdziwa sztuka. Wszyscy się tego uczy(RED)
my przez całe życie”.

KULTURA

Akcje dla czytelników GBP

We wrześniu w GBP rozpoczęła się realizacja ogólnopolskiego projektu „Mała książka
– Wielki człowiek”, a pierwsze Wyprawki
czytelnicze oraz Karty Małego Czytelnika
zostały już rozdane. – Zapraszamy wszystkie

dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami do wzięcia udziału w akcji – przekonują przedstawiciele koziańskiej biblioteki.
Równocześnie GBP już teraz zaprasza na
spotkanie z pisarką na żywo. 22 października w sali koncertowej Pałacu Czeczów

pojawi się Agnieszka Krawczyk, czołowa
przedstawicielka współczesnej polskiej prozy obyczajowej, mająca na swoim koncie
także powieści kryminalne. Ze względu na
ograniczoną ilość miejsc oraz zachowanie
bezpieczeństwa, na to spotkanie
obowiązują zapisy. Wszystkie zainteresowane osobą proszone są więc
o potwierdzenie przybycia oraz odebranie zaproszeń w siedzibie biblioteki. Dodatkowe informacje uzyskać
można telefonicznie – 33 817 41 09.
To pierwsze z zapowiadanych już
w marcu spotkań z autorami książek,
do których GBP w Kozach chce jako
instytucja promująca czytelnictwo
powrócić. Już teraz planowana jest
również filmowo-przyrodniczo-historyczna opowieść wokół życia i twórczości Włodzimierza Puchalskiego i Janusza
Czecza, twórców polskiego filmu przyrodniczego. Szczegóły dostępne na plakatach
i stronie internetowej biblioteki.

Biblioteka
doceniona
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Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
została wyróżniona w ramach dorocznego
konkursu organizowanego od dwudziestu
lat przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Bielsku-Białej i Starostwo
Powiatowe.
Wyróżnienie trafiło do naszej biblioteki
za „stosowanie nowoczesnych technik
w pracy z czytelnikiem oraz propagowanie
regionalizmu”. W nagrodę, bibliotece przyznano obiektyw szerokokątny do aparatu
fotograficznego oraz 45 audiobooków,
które dostępne są dla czytelników. – Cieszymy się z wyróżnienia i pracujemy dalej,
by zachęcać do czytania kolejne osoby –
podkreślają koziańscy bibliotekarze.
(RED)

(RED)

Dołącz do Chóru!

Chór Domu Kultury w Kozach zaprasza chętnych do zespołu. Próby odbywają się
w czwartki w godz. 18.00-19.30 w Pałacu Czeczów w Kozach. – Przyjdź, posłuchaj,
spróbuj, śpiewaj i zostań z nami! – energicznie przekonują członkowie. A ponoć w szcze(RED)
gólności chętnie widziane będą głosy męskie. Próbujemy?		

Konkurs recytatorski

„W trosce o zachowanie w świadomości ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzieży,
szacunku do literatury patriotycznej oraz
ukazania wartości patriotycznych jako norm
postępowania”, Dom Kultury w Kozach
ogłasza Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Jest to jeden z najdłużej istniejących
konkursów organizowanych przez Dom

Kultury w Kozach. W tym roku odbywać się
będzie po raz 24. Do konkursu delegowane
są dzieci i młodzież z koziańskich szkół, Organizator zaprasza jednak również do wzięcia udziału chętne osoby w kategorii OPEN.
Uczestnicy konkursu w tej kategorii zgłaszają się poprzez kartę zgłoszenia (samodzielnie lub za pośrednictwem ugrupowania,

w którym działają) bezpośrednio do Domu
Kultury w Kozach. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.domkultury.kozy.pl.
Konkurs odbędzie się 4 listopada 2020 r.
w Pałacu Czeczów w Kozach. Szczegółowy
regulamin oraz karty zgłoszenia kategorii
OPEN dostępne są na stronie www.domkultury.kozy.pl.

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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Koziańska kultura na eksport

Mimo epidemii, granic i wszelkich obaw utrzymuje się przyjazny kontakt z partnerem naszych działań kulturalnych w Słowacji – Teatrem Lalek w Żylinie. Przypomnijmy: w ubiegłym
roku Kuba Vitkowski stając na tamtejszej scenie zachwycił
słowacką publiczność sztuką iluzji, a kozianie mieli okazje
podziwiać projekty lalek Martina Balika. Obecnie dobiegają
końca rozmowy ustalające tegoroczną współpracę. Będziemy
gościli w grudniu wystawę związaną ze sztuką lalkarską szczególnie adresowaną do najmłodszego widza. Natomiast z Kóz
do Żyliny trafi wystawa fotograficzna Gabrieli Kine pt. Moja
Lizbona. Wymianie towarzyszyć będą prezentacje wideo
spektakli realizowanych w Tetrze Lalek z Żyliny i wyprodu(DK)
kowane przez Dom Kultury wideo-koncerty.

W ramach współpracy z Teatrem Lalek w Żylinie,
Słowacy obejrzą m.in. wystawę fotografii autorstwa Gaby Kine.

foto: arch. DK

Jubileusze małżeńskie 2020*

W 2020 roku 389 par z naszej gminy obchodzi swoje jubileusze małżeńskie: porcelanowe gody (20 lat) - 53 pary, srebrne gody (25
lat) - 41 par, perłowe gody (30 lat) - 66 par,
koralowe gody (35 lat) - 54 pary, rubinowe
gody (40 lat) - 52 pary, szafirowe gody (45
lat) - 61 par, złote gody (50 lat) - 35 par, platynowa gody (55 lat) - 17 par, diamentowe
gody (60 lat) - 10 par. Tradycyjne, doroczne
spotkanie par małżeńskich obchodzących
swój jubileusz zawarcia związku małżeńskiego w tym roku ze względu na stan epidemii
zostaje odwołane i nie odbędzie się w dotychczasowej formie. Msza św. w intencji
jubilatów zostaje zachowana i będzie odpra-

wiona w dniu 21 listopada br. o godz. 16.30
w kościele parafialnym p.w. św. Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza w Kozach.
Wójt Gminy Kozy Jacek Kaliński zaprasza
jubilatów obchodzących w tym roku 50, 55
i 60 lecie pożycia małżeńskiego na okolicznościowe spotkanie do sali widowiskowej
w Domu Kultury w Kozach, w dniu 21 listopada o godz. 18.00. W trakcie spotkania
parom obchodzącym Złote Gody zostaną
wręczone medale za długoletnie pożycie
małżeńskie, nadane przez Prezydenta RP.
Spotkanie będzie miało formę okolicznościowego koncertu, a jubilaci otrzymają drogą
pocztową zaproszenia. Organizatorzy proszą,

by parze jubilatów towarzyszyły maksymalnie 2 osoby. Powyższa prośba podyktowana
jest powszechnie obowiązującymi regułami
bezpieczeństwa sanitarnego stosowanymi
w trakcie analogicznych wydarzeń. Jubilatom
składamy serdeczne życzenia wielu pięknych
i co ważniejsze wspólnie spędzonych lat,
w zdrowiu, harmonii oraz radości z tego, co
miłością i pracą zbudowali, trwając przy sobie
zgodnie z przyrzeczeniem wypowiedzianym
przed laty !

*Spotkanie jubilatów warunkowane stanem epidemiologicznym: może zostać odwołane lub zostanie
zmieniona jego forma.

Kozy, kozianie – zapis subiektywny 2020
Ostatni dzwonek, by przejrzeć swoje tegoroczne fotografie i zgłosić je do konkursu!
Zbliża się termin kolejnej odsłony konkursu fotograficznego pn. „Kozy, kozianie – zapis subiektywny” zapoczątkowany
i z powodzeniem kontynuowany corocznie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kozy przy współpracy z Domem
Kultury w Kozach.
Tematyka konkursu związana jest z miejscowością Kozy – zabytki architektury,
zabytki kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże,
widoki, zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy,
osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich

uczestniczący, itd.
Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie: 3 zdjęcia pojedyncze, z których każde
traktowane będzie jako oddzielna praca,
lub jedną serię zdjęć, składającą się z trzech
fotografii stanowiących zamkniętą całość.
Prace do konkursu należy przesłać do
dnia 19 października 2020 r. do godz.
23:59 drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl w formacie plików JPG w rozdzielczości nie
mniejszej niż 300dpi (prace dostarczone w innych formatach nie będą
brały udziału w konkursie).
Oprócz powołanego Jury prace konkursowe oceniane będą również przez Internautów, już dziś zapraszamy do wspólnego
oglądania i głosowania na, Państwa zdaniem, najlepsze prace!
Szczegółowy regulamin dostępny jest
na stronie www.domkultury.kozy.pl
Konkurs organizowany jest w ramach
zadania publicznego wspieranego przez
(RED)
Gminę Kozy.		

W ramach konkursu prace przedstawiać
mogą m.in. ciekawe widoki czy miejsca
związane z Kozami. Przypominamy zwycięską pracę z 2017 roku pt. „Wodospad”
autorstwa Krzysztofa Solicha.

KULTURA

Program 11 listopada

Program obchodów
Narodowego Święta Niepodległości
w Gminie Kozy, w 2020 r.
10.11.2020 r.
9.00

Konkurs Recytatorski poezji patriotycznej (przesłuchania konkursowe) Pałac Czeczów.

11.00

Biało-czerwono pod platanem – happening w wykonaniu młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im.
K. K. Baczyńskiego w Kozach.

11.11.2020 r.
9.00

Msza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza w Kozach

10.00

Uroczystość wciągnięcia flagi na maszt oraz złożenie
wiązanek kwiatów pod tablicami pamiątkowymi.

17.00

Kozy, kozianie – zapis subiektywny – wernisaż
pokonkursowej wystawy fotograficznej – galeria
w Domu Kultury w Kozach.

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają, iż ze względu na stan epidemii
COVID-19 program może ulec zmianie lub imprezy mogą zostać
odwołane.
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Papierowa wyobraźnia

W piątek – 23 października br., w Galerii Pałacu Czeczów
otwarta zostanie kolażowa wystawa „Papierowa wyobraźnia”, autorstwa koziańskiego artysty samouka Jacka Kućki.
Od jego pierwszej (wówczas było to
eksperymentowanie z fotografią i jej formą) w Pałacu Czeczów, „Sanctus et reliquiae
– Współczesne świętości”, minęło już przeszło
6 lat. W tym czasie samodzielnie udoskonalał
swój warsztat, szukał
własnego sposobu na
wyrażenie się poprzez
sztukę. Uczestniczył w
kilku wystawach indywidualnych oraz zbiorowych.
W zamyśle autora „Papierowa
[…]” jest odpowiedzią na chęć zrealizowania dotąd jeszcze
niezrealizowanych kolażowych pomysłów. Jak sam podkreśla, prac będzie dużo i będą one wciągające, przykuwające
wzrok. Zobaczyć będzie można również kilka istniejących
już prac, m.in. oryginalną kolażową kozę z projektu Kojskie Q
oraz ogon z plakatu do krakowskiego spektaklu o Małej Syrence.
Sam autor o swoich pracach mówi, że są trochę prowokacyjne, a obecnie inspiruje go kolaż analogowy. – Wycinanie,
sklejanie, łączenie w ciekawy sposób różnych elementów.
Prace plastyczne staram się wykonywać w jak największym
stopniu ręcznie, nie lubię posiłkować się programami graficznymi. Jestem zdania, że im więcej elementów składa się
na daną pracę, tym jest ona ciekawsza. Staram się tworzyć
prace miłe dla oka, ale również skłaniające ku refleksji. Swoją sztukę mogę podsumować słowami, że mniej znaczy więcej, ale więcej to też czasami mniej – wyjaśnia.
Wystawę będzie można zwiedzać do końca listopada br.
(DK)

Kojzkie perełki

Mimo licznych przeciwności wynikających z trwającej
pandemii, projekt „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie
pogranicza polsko-słowackiego” wchodzi w fazę realizacji.
Rozpoczęła się procedura wyboru wykonawcy konserwacji
kolekcji trzech obrazów i dwóch rzeźb ze zbiorów Izby Historycznej. W ramach projektu jeszcze jesienią rozpoczną się
również bezpłatne warsztaty ceramiczne dla dzieci. Nabór
uczestników odbędzie się poprzez elektroniczny formularz
zgłoszeniowy, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach. O udziale
w warsztatach będzie decydowała kolejność zgłoszeń, szcze(GBP)
góły w sieci. 				

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V A Polska Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa

foto: arch. GBP

Budżet Obywatelski
Czas na drugą edycję!
Pierwsze etapy kolejnej edycji budżetu
obywatelskiego już za nami. Zgłoszonych
zostało dziewięć wniosków, pięć z nich
zweryfikowanych pozytywnie. Głosowanie rozpoczęło się 1 października i trwa do
25 października br. – Zachęcam wszystkich mieszkańców Kóz do wzięcia udziału
w drugiej edycji budżetu obywatelskie-

go. Mam nadzieję, że wśród zgłoszonych
wniosków znajdziecie państwo pomysł
bliski waszemu sercu i interesujący. Przypomnę, że głosować można za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy,
składając wypełnioną kartę w Urzędzie lub
przesyłając ją pocztą – mówi Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.

Nazwa zadania

Kozy Camp – przystanek turystyczny wraz z parkingiem

Autor wniosku

Justyna Kudelska

Opis

Celem zadania jest stworzenie przystanku turystycznego Kozy Camp wraz z miejscami parkingowymi
w pobliżu. W ten sposób powstałoby miejsce spotkań,
w którym można by skorzystać m.in. z paleniska, ławeczek. Adresatami projektu są turyści w różnym wieku,
chcący zatrzymać się w drodze na Hrobaczą Łąkę.

Miejsce realizacji

Teren leśny na końcu ul. Beskidzkiej

Szacunkowy
koszt realizacji

40 000 zł

Nazwa zadania

Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe /ogólnodostępne, bezpłatne/ przy ulicy Panienki

Autor wniosku

Damian Nowak

Opis

Celem zadania jest utwardzenie terenu pod miejsca
postojowe dla samochodów osobowych. Adresatami
są osoby chcące korzystać z uroków lasu /grzybiarze,
turyści, rowerzyści/, a także osoby przyjeżdżające
do miejsca sakralnego – kapliczki „Pod Panienką”.
Realizacja zadania obejmuje całość prac związanych
z utwardzeniem terenu pod miejsca postojowe dla
samochodów.

Rehabilitacja dla każdego

Autor wniosku

Krzysztof Malarz

Opis

Celem zadania jest poprawa zdrowia mieszkańców Kóz,
z różnymi schorzeniami, poprzez indywidualnie dobrany
przez fizjoterapeutę program rehabilitacji.
Adresatami są mieszkańcy Kóz w różnym wieku. Zadanie obejmuje koszty indywidualnej terapii dla 33 osób
– 3 wizyty po 45 minut.

Miejsce realizacji

Fizjomed – ul. Bielska 157 a

Szacunkowy
koszt realizacji

9 900 zł

Nazwa zadania

Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Wrzosowej

Autor wniosku

Piotr Szypuła

Opis

Celem zadania jest modernizacja nawierzchni boiska
piłkarskiego przy ul. Wrzosowej. Zadanie będzie
obejmowało wyrównanie terenu i wymianę istniejącej
murawy. Adresatami projektu są dzieci, młodzież i dorośli uprawiający piłkę nożną.

Park dworski w Kozach

Miejsce realizacji

Plac zabaw przy ul. Wrzosowej

10 000 zł

Szacunkowy
koszt realizacji

40 000 zł

Koniec ul. Panienki

Szacunkowy
koszt realizacji

39 800 zł

Nazwa zadania

KozyNostra Rock Fest 2021

Autor wniosku

Dawid Naglik

Opis

Celem zadania jest zorganizowanie festiwalu rockowego, który wprowadzi różnorodność muzyczną do naszej
miejscowości, poszerzy ofertę kulturalno – artystyczną,
zaktywizuje grupę mieszkańców, będzie wzmocnieniem
promocyjnym gminy. Adresatami są wszyscy mieszkańcy Kóz w różnym wieku. Zadanie obejmuje całość
kosztów związanych z organizacją festiwalu rockowego.

Szacunkowy
koszt realizacji

(UG)

Nazwa zadania

Miejsce realizacji

Miejsce realizacji

Wszystkie szczegóły znaleźć można na
stronie internetowej – www.budzetobywatelski.kozy.pl, projekty poddane pod głosowanie przedstawiamy na tej stronie.

Pierwsza edycja za nami
W ubiegłym roku mieszkańcy Kóz
mogli zdecydować, która z propozycji
zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego będzie realizowana. Największe poparcie wśród głosujących zyskał
pomysł Justyny Kudelskiej – „Zabawa
bez barier – integracyjny plac zabaw”.

W ramach środków przeznaczonych na
realizację budżetu obywatelskiego udało się zakupić dwie zabawki przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych. – Jestem bardzo zadowolony, że pierwsza
edycja budżetu obywatelskiego została
rozstrzygnięta na korzyść tak ważne-

go projektu. Warto podkreślić, że tego
typu urządzenia w miejscach publicznych są rzadkością. Dlatego cieszę się,
że będę mogły z nich skorzystać dzieci
spędzające czas na placu zabaw przy ulicy Lipowej – podkreśla Jacek Kaliński,
(UG)
wójt gminy Kozy.		

