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WYDARZENIA

Bezpieczny Sk8park

Tytułowa, wojewódzka kampania edukacyjno-informacyjna była
okazją do spotkania w koziańskim posterunku z użytkownikami skateparku przy ulicy Szkolnej. Wielbiciele rowerów, deskorolek czy hulajnóg zobaczyli z bliska codzienną pracę policjantów, ale też przede
wszystkim wzięli udział w konkursie traktującym o wiedzy z zakresu
bezpiecznego korzystania z tego miejsca. Rozmawiano równocześnie o udzielaniu pierwszej pomocy, każdy z uczestników otrzymał
upominki, nagroda trafiła do zwycięzcy konkursowego testu. – Wierzymy, że formuła takich akcji edukacyjnych podnosi poziom bezpieczeństwa młodych użytkowników terenów rekreacyjnych w Kozach
– podkreślali organizatorzy spotkania. 		
(RED)

Dożynki inaczej

foto: arch.

Epidemia COVID-19 sprawiła, że plany związane z wieloma wydarzeniami musiały ulec zmianie – w tym te dotyczące Dożynek Gminnych
w Kozach. Są na szczęście rzeczy, na które epidemia nie ma wpływu
– zboża dojrzały, trzeba je zżąć, kłosy wymłócić, a ziarno zmielić na
mąkę, by wypiekać chleb. Rolnicy z pewnością tradycji nie odpuszczą,
dziękując za tegoroczne plony podczas kameralnych spotkań we własnym gronie. O dożynkach przypomną nam msze św. dziękczynne za
tegoroczne plony, tradycyjnie odprawiane w koziańskich parafiach.
Widocznym wspólnym akcentem tych jakże innych dożynek będzie
pojawienie się Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod kościołami i prezentacja w internecie materiału filmowego przygotowanego specjalnie na tę okazję – widowiska w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
(RED)
„Kozianie”.					

Bon turystyczny

Od sierpnia możliwa jest realizacja bonów turystycznych przygotowany w ramach ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenie przyznawane jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie
wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Korzystać
mogą z niego również rodzice wychowujący dzieci na stałe poza granicami kraju. Za jego pomocą opłacić można usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w naszym kraju, a otrzymanie bonu odbywa się
poprzez aktywację w systemie PUE ZUS. Nie jest koniecznym więc
składanie żadnych wniosków lub wizyta w urzędach, a jedynie profil
internetowy w systemie ZUS. Wszystkie szczegóły znaleźć można na
(RED)
stronie – www.zus.pl. 				

Festiwal Duszonek

foto: Marek Małecki

W ramach „Pikniku z pasją” – zapowiedź na stronie 19 – po raz kolejny już odbędzie cieszący się rokrocznie ogromną popularnością
wśród mieszkańców Festiwal Duszonek. Podobnie, jak w ubiegłym
roku „zmagania” przewidziano na polu obok parku dworskiego.
Wziąć udział w zabawie może każdy, kto przyniesie kociołek z potrawą
przygotowaną do duszenia według własnego przepisu. Organizatorzy
zapewniają miejsce i drewno, zaś oceny smaku podejmą się tradycyjnie wszyscy uczestnicy i obserwatorzy. O kolejności miejsc zdecyduje
liczba talerzyków złożona obok numeru przypisanego danej potrawie.
Każda osoba częstująca się duszonkami przyznaje więc w ten sposób
(RED)
punkt autorowi według niej najlepszej potrawy.

wydarzenia

30 lat samorządności

Przełom lat 80-tych i 90-tych to spore zmiany dla naszego kraju i wszystkich Polaków
– m.in. na niwie gospodarczej, społecznej
i ekonomicznej. W 1990 roku przygotowano także reformę samorządową, której
30-lecie przypada na 2020 rok. Jak w tym
czasie zmieniała się nasza miejscowość?
Część najważniejszych wydarzeń z perspektywy pracy samorządowej przybliżamy
w tym numerze Koziańskich Wiadomości.
– Zaprosiliśmy do współpracy wszystkich
poprzednich wójtów oraz przewodniczących rady gminy, aby ze swojego punktu
widzenia przestawili rozwój gminy. Cieszę
się, że odpowiedzieli na naszą propozycję –
mówi Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.
W dalszej części wydania przeczytacie
państwo wspomnienia osób zarządzających gminą Kozy na przestrzeni ostatnich lat, zobaczycie archiwalne zdjęcia
związane z dobrze znanymi obecnie
miejscami. Przygotowaliśmy również
kilka ciekawostek, w tym m.in. historyczne „spojrzenie” na Kozy w artykule „Sołtys, Wójt, Naczelnik”.

Gmina Kozy zakupiła i przekazała
na rzecz Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej specjalistyczny
sprzęt medyczny.
Prośba o pomoc finansową ze strony
placówki pojawiła się w marcu br. Dyrekcja szpitala zwróciła się z prośbą
o wsparcie zakupu specjalistycznych
pomp infuzyjnych – jednostrzykawkowych oraz dwustrzykawkowej. To
sprzęt wykorzystywany w szpitalach
m.in. na oddziałach anestezjologii, intensywnej terapii, kardiologii czy onkologii. – W naszym przypadku zakupione
pompy działają obecnie na oddziałach
Kardiologicznym, Wewnętrznym oraz
na Oddziale Opieki Paliatywnej.
W całym szpitalu jest ich oczywiście
znacznie więcej, ale stale inwestujemy
w nowy sprzęt, zastępując dotychczasowe, wysłużone urządzenia. Musimy
pamiętać, że pompy używane są stale,
a ich rola w leczeniu pacjentów bardzo
ważna. Takie urządzenia umożliwiają
dokładne kontrolowanie regularności
przyjmowania leków oraz wielkości ich
dawek, co ma duże znaczenie, gdyż precyzyjna podaż leków jest podstawowym
i niezbędnym elementem leczenia – tłumaczy Bożena Capek, dyrektor Szpitala
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– Wydarzenia z 1990 roku miały dla małych i lokalnych społeczności ogromne
znaczenie. Przed szansą rozwoju stanęła
także nasza miejscowość, a kolejni wójtowie, zarządy oraz rady realizowały plany
mające sprzyjać naszym mieszkańcom.
Perspektywa czasu pozwala spojrzeć na
zmiany i podejmowane decyzje z pokorą
i zrozumieniem. Różnice w zdaniach i pomysłach pojawiać będą się zawsze, ale to

Wsparcie szpitala
Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.
Gmina Kozy zakupiła i przekazała na
rzecz placówki dwie pompy infuzyjne
jednostrzykawkowe oraz jedną pompę dwustrzykawkową. – Cieszymy się,
że gmina Kozy udzieliła nam wsparcia
i bardzo dziękujemy. Zapotrzebowanie
naszej placówki jest duże, cieszymy się

przecież podstawy demokracji. Najważniejszy jest wspólny cel, którym zawsze
powinno być dobro naszej małej ojczyzny.
Wierzę, że kierowali się tym moi poprzednicy, którzy wykonali solidną i dobrą pracę
na rzecz gminy. Warto zwrócić uwagę, że
niektóre przedsięwzięcia realizowane są na
przełomie kadencji, dlatego ważne jest, by
rozpoczęte działania kontynuować – podsumowuje Jacek Kaliński.

– Wśród pacjentów Szpitala Kolejowego są również nasi mieszkańcy, a inwestycje związane z naszym codziennym
bezpieczeństwem są dla nas bardzo
istotne. Wspieramy policjantów, strażaków, ale też medyków. Rozwój nowoczesnego zaplecza medycznego daje
nadzieję każdej chorej osobie na szybką

foto: arch. Szpital Kolejowy

z każdej formy wsparcia – finansowej,
rzeczowej. Pozwala nam to podnosić
jakość naszych usług dla mieszkańców
całego regionu – dodaje Bożena Capek.

i odpowiednią pomoc – tłumaczy decyzję o zakupie sprzętu Jacek Kaliński,
wójt gminy Kozy.
(Mateusz Stwora)
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Zmarł Antoni Kruczalak

Wielki kibic i miłośnik sportu. Z chrakterystyczną flagą pojawiał się na stadionach w całej Polsce.
Na zdjęciu podczas meczu Podbeskidzia w Warszawie.

W wieku 80-lat zmarł znany w Kozach
społecznik – Antoni Kruczalak. Zawsze
uśmiechnięty i pomocny, choć podkreślający swoją niezależność i prawo do wyrażania opinii. Charakterny i z ogromnym sercem – takim zapamiętają go zapewne nasi
mieszkańcy.
– W latach 90-tych organizowaliśmy razem zawody rowerowe. Pasja i zaangażowanie ze strony Antka była zawsze. Wielki
miłośnik sportu, który kibicował i wspierał
lokalne kluby – mówi Józef Wawak, radny
kadencji 1998-2002. Istotnie podczas rozmowy z naszą redakcją w marcu ubiegłego
roku, gdy przygotowywaliśmy materiał
dotyczący „Gazety Koziańskiej”, podkreślał rolę sportu w jego życiu. Był członkiem
LKS Orzeł, kibicował z trybun siatkarkom
w Kozach i Bielsku-Białej, organizował
wspomniane zawody kolarskie, oklaskiwał
z trybun w całym kraju piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Biała! – Jeżdżę na mecze
wyjazdowe za każdym razem wywieszając
flagę. Operatorzy kamer często pokazywali
ją przy okazji transmisji. Znajomi zawsze
śmieją się pytając, gdzie jeszcze Antek pojedzie? – mówił podczas naszej rozmowy.
W 1990 roku ukazał się pierwszy numer
wspomnianej „Gazety Koziańskiej”, której

foto: tspodbeskidzie.pl

założycielem był Antoni Kruczalak. Równocześnie był członkiem Komitetu Obywatelskiego, jedną z osób uczestniczących
bardzo aktywnie w przemianach w 1989
roku. Zaangażowanie w sprawy społeczne
i lokalne stanowiło dla niego zawsze bardzo istotną rolę.
Niemalże przez całe życie związany był
z elektryką. Zawodową pracę rozpoczynał jako oświetleniowiec w Teatrze
Polskim w Bielsku-Białej, następnie był
elektrykiem w bielskiej „Befamie”. Od

foto: legionisci.com

Antoni Kruczalak był założycielem i redaktorem wydawanej w latach 90-tych Gazety
Koziańskiej.

1978 roku prowadził własną działalność
gospodarczą świadcząc usługi osobom
prywatnym, firmom i instytucjom, by
z czasem otworzyć równocześnie sklep
z artykułami instalacyjno-oświetleniowymi. To w nim jeszcze niedawno spotkać można było Pana Antoniego.
Antoni Kruczalak zmarł w sobotę, 18 lipca
2020 roku, miał 80 lat. Został pochowany
na koziańskim cmentarzu.
(Mateusz Stwora)

Informacja nt. sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy Kozy
Od momentu ogłoszenia stanu epidemii w marcu bieżącego roku do dnia 12 sierpnia 2020 roku na terenie Kóz odnotowano łącznie 39 potwierdzonych przypadków pozytywnych wyników zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
Nagły wzrost tej liczby na początku sierpnia w znacznej
mierze spowodowany był ujawnieniem zakażenia u dwudziestu pensjonariuszy i czterech członków personelu Placówki Wsparcia dla Osób Starszych, którzy wcześniej nie
przejawiali objawów choroby. Mimo zaostrzenia rygorów
sanitarnych na terenie Placówki, nie udało się uniknąć zakażenia. Od chwili powzięcia podejrzenia, co do zaistnienia
ryzyka pojawienia się zagrożenia, do momentu jego potwierdzenia oraz bezzwłocznej ewakuacji pensjonariuszy,
ściśle stosowano się do wytycznych i wydawanych poleceń
sanitarnych. Sprawna i szybka reakcja na zaistniałą sytuację

odpowiedzialnych służb oraz pracowników Placówki, pozwoliła uniknąć potencjalnego rozprzestrzeniania się wirusa. 6 sierpnia 2020 roku w kilka godzin wszyscy podopieczni Placówki zostali przewiezieni transportem sanitarnym,
po czym rozmieszczeni we wskazanych przez uprawnione
organy szpitalach zakaźnych oraz miejscach czasowego
pobytu, natomiast pracowników skierowano do nakazanej
izolacji domowej.
Apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie aktualnie
obowiązujących przepisów, szczególnie w okresie wakacji,
kiedy nasza czujność może zostać uśpiona. Utrzymanie stablinej sytuacji związanej z COVID-19 w Polsce jest możliwe
przede wszystkim dzięki samodyscyplinie społeczeństwa,
które nie lekceważy ustanowionych nakazów i zaleceń.
(UG)

rolnictwo

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się w terminie 1 września – 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca
2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.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.
W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.
Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
99 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;
99 dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich,
struktury zasiewów upraw rolnych;
99 analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni
ostatnich 10 lat;
99 wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
99 aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych
i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.
Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:
99 osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
99 osób prawnych;
99 jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?
Dokładny 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).
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:
99 użytkowników gospodarstw rolnych;
99 rodzaju użytkowanych gruntów;
99 powierzchni użytkowanych gruntów;
99 zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
99 pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użyt-
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kowych;
99 rodzaju budynków gospodarskich;
99 liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
99 nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków
jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach
rolnych:
99 poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
99 telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer
22 279 99 99;
a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
99 bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym
dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
99 korzystając – w przypadku braku dostępu do internetu – ze
stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.
Bezpieczeństwo danych:
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 zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy
rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej
i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego
komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz
statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową
statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
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.
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie
https://spisrolny.gov.pl/.

6

Koziańskie Wiadomości
SIERPIEŃ 2020

rolnictwo

Inwestowanie w rolnictwie ma sens

Na terenie gminy Kozy nie brakuje gospodarstw, które nie tylko z powodzeniem prowadzą, ale i systematycznie rozwijają swoją działalność.
Na przestrzeni lat funkcjonowania branży
rolniczej zarysowała się pewna łatwo zauważalna tendencja. Szczególnie prężnie
działają obecnie te gospodarstwa, które nie
szczędzą środków, by przeprowadzać często kluczowe inwestycje. – Modernizacje
zauważamy często w tych gospodarstwach,
które są prowadzone dwupokoleniowo.
Pozwala to z jednej strony na zachowanie
ciągłości, z drugiej natomiast zabezpiecza
dalszą produkcję w sposób nowoczesny
i z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu – mówi Stefan Haczek, przewodniczący Powiatowej Rady Śląskiej Izby Rolniczej w Bielsku-Białej.
O tym, że inwestowanie ma olbrzymie znaczenie sam doskonale wie. Od lat prowadzi
wraz z synem Szymonem na granicy Kóz
i Pisarzowic dobrze prosperujące rodzinne gospodarstwo, które systematycznie się
rozwija. Obecnie spełnia ono restrykcyjne
normy ekologiczne i posiada potwierdzający to certyfikat. – Niezmiernie ważne jest,
aby w swojej działalności na tyle, na ile to
możliwe przystawać do aktualnych realiów, a co za tym idzie sprostać wymogom
konkurencyjności – uważa Stefan Haczek.
Gmina Kozy ma się w zakresie rolnictwa
czym pochwalić. Pomimo iż składa się na
nią tylko jedna miejscowość, to funkcjonuje
na jej obszarze około 30 gospodarstw o różnych kierunkach produkcji. Znaczna część
wyspecjalizowana jest w produkcji ogrodniczej roślin ozdobnych – pod osłonami oraz
szkółek krzewów i drzew ozdobnych i owocowych. W niektórych gospodarstwach
udaje się efektywnie połączyć pracę z innymi
obowiązkami zawodowymi, tak jest choćby
w przypadku rolników utrzymujących pasieki pszczele jako zajęcie dodatkowe czy też
część gospodarstw rolnych.
Z działalnością rolniczą w Kozach wiąże
się ściśle kwestia zatrudnienia. – Należy zwracać uwagę na to, że w części gospodarstw tworzone są miejsca pracy,
na czym korzystają również kozianie.
Zwłaszcza w ogrodnictwie zapotrzebowanie jest spore. To naprawdę znacząca
gałąź rynku pracy. Dlatego dla nas tak
istotne jest, aby we współpracy z samorządem i społecznością lokalną stwarzać dogodne warunki do prowadzenia
dalszej działalności – wyjaśnia Haczek.
Gospodarz z Kóz przyznaje, że równie
ważną rolę w przywołanym kontekście

stanowi kultywowanie tradycji dożynkowej. – Dla nas jest to prawdziwe święto
jako czas dziękczynienia za plony, ale
i uszanowania pracy oraz zaangażowania
wielu osób. Nie mówimy tu wyłącznie
o typowym działaniu biznesowym, bo
przecież każde gospodarstwo w mniejszym bądź większym stopniu, ale jednak
spełnia swoją funkcję na rzecz środowiska lokalnego – podkreśla Stefan Haczek, w przeszłości pełniący m.in. honory
starosty podczas dożynek wojewódzkich
oraz gminnych. – Dożynki to zawsze
świetna okazja, aby się spotkać, wspólnie
spędzić trochę czasu. Jako rolnicy wnosimy mimo wszystko dosyć istotny wkład
w trosce o zrównoważony rozwój Gminy Kozy – dodaje i wyraża nadzieję, że

w niedalekiej przyszłości dożynki znów
będą mogły odbyć się w dotychczasowej
formie znanej z lat wcześniejszych. (M)
Żniwa na koziańskich polach
w 2018 roku

foto: arch.

foto: MS

Dożynki w Kozach w 1993 roku.

STAROSTOWIE DOŻYNEK GMINNYCH
W KOZACH W XXI WIEKU:
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
2010 r.
2009 r.
2008 r.
2007 r.
2006 r.
2005 r.
2004 r.
2003 r.
2002 r.
2001 r.

Anna i Radosław Wojtusiak
Angelika i Łukasz Pezdek		
Agnieszka i Paweł Jędrzejczyk
Lucyna i Kazimierz Duźniak
Urszula i Krzysztof Tomiczek
Ewa i Bartłomiej Malarz		
Beata i Tadeusz Stwora		
Maria i Stefan Haczek		
Maria i Marek Olma		
Teresa i Kazimierz Sztafa		
Renata i Czesław Sierek
Krystyna i Stanisław Pezdek
Joanna i Paweł Korzonkiewicz
Ewa i Roman Ślosarczyk		
Zofia i Stanisław Jura		
Maria i Stefan Haczek		
Maria Klimczak i Kazimierz Sztafa
Anna Czech i Grzegorz Szetyński
Teresa Sztafa i Stanisław Jura

hodowla bydła
pole orne, hodowla bydła
ogrodnik
ogrodnik, szkółkarstwo
pszczelarze
szkółka drzew i krzewów
uprawa zbóż, hodowla bydła
uprawa zbóż, kwiaty
szkółka krzewów
rolnik
rolnik, hodowla bydła
ogrodnik
ogrodnik
rolnik, hodowla bydła
uprawa zbóż, kwiaty
KGW, rolnik
ogrodnik
rolnik

samorząd

Samorządowe wspomnienia
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Na przestrzeni ostatnich 30 lat na rzecz rozwoju gminy Kozy pracowało wielu samorządowców i pracowników Urzędu Gminy. Jakie istotne inwestycje i wydarzenia miały miejsce w naszej miejscowości w tych latach? Oddajemy głos wójtom i przewodniczącym Rady Gminy w poprzednich 7 kadencjach.
(Marcin Nikiel, Mateusz Stwora)

Jacek Falfus (wójt gminy, 1990-1998):
– W czerwcu 1990 roku moje życie prywatne i rodzinne zmieniło się diametralnie.
Rada Gminy Kozy zdominowana przez
członków Komitetu Obywatelskiego, którego również byłem członkiem powołała
mnie na stanowisko wójta. Zaczynaliśmy
w zupełnie nowych warunkach po zmianach ustrojowych z końcówki lat 80-tych.
Wiele przepisów określających statut gminy i jej kompetencje nie było wówczas precyzyjnie uregulowanych. Mieliśmy jednak
ogromną motywację, chęć działania i wiele
pomysłów.
Na początku pracy przedstawiłem radzie
program z warunkami odnoszącymi się
do podstawowych zasad zarządzania w
gminie, by nasze decyzje służyły przede
wszystkim zaspokajaniu potrzeb i pragnień
lokalnej społeczności. A tych było zawsze
sporo, pieniędzy w budżecie zawsze mało.
Musieliśmy działać sprawnie, by zachować
harmonię między indywidualnymi i często
podstawowymi potrzebami a wartościami społecznymi gwarantującymi rozwój
intelektualny i materialny mieszkańców,
integrując równocześnie społeczność i wy-

zwalając stale nowe pokłady tożsamości
określających naszą małą koziańską ojczyznę. Przez 8 lat wydarzyło się wiele, cieszę
się dzisiaj, że miałem okazję przeprowadzić
naszą gminę na początku nowej drogi. Obraliśmy pewien kurs, który przez lata, aż do
dzisiaj jest realizowany. Postawiliśmy na
oświatę – m.in. budowa liceum i rozbudowa szkół podstawowych, na rozwój sportu
– budowa hali z całym zapleczem, w tym
pełnowymiarowego basenu, szkolnych boisk, na komunikację – pierwsze inwestycje
drogowe, na ochronę środowiska i planowanie przestrzenne. Powstała wówczas
Izba Historyczna, przygotowano pierwsze
zabezpieczenia budynku Pałacu Czeczów,
pozyskaliśmy środki na budowę krzyża na
Hrobaczej Łące. Przede wszystkim staraliśmy się słuchać głosu mieszkańców, posiedzenia Rady Gminy pełne były dyskusji i
spostrzeżeń. To był trudny okres – szczególnie w pierwszej kadencji, ale dający
ogromną satysfakcję z wykonanej pracy
każdego dnia, utwierdzający w przekonaniu, że patrząc przez pryzmat przyszłości
realizujemy właściwym plan.

Eugeniusz Kliś (przewodniczący Rady
Gminy,1994-1998):
– W 1990 roku zostałem wybrany na radnego do Rady Gminy Kozy pierwszej
kadencji, następnie znalazłem się w kilkuosobowym składzie Zarządu Gminy. Powierzono mi również wtedy prowadzenie
działań Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Młodzieży. W tej kadencji zajmowałem
się jeszcze m.in. kwestią budowy sieci wodociągowych. Z kolei w następstwie wyborów w roku 1994 wybrano mnie na przewodniczącego Rady Gminy. Po pewnym
czasie zmieniłem organizację obsługi Rady,
doprowadzając do utworzenia sekretariatu
tego gremium z siedzibą w Domu Kultury.
Już w pierwszej kadencji samorządowej
Rada poświęcała wiele uwagi stwarzaniu
dobrych warunków dla oświaty, kultury
i sportu. Rozpoczęliśmy starania o utworzenie w Kozach Liceum Ogólnokształcącego, na co wyrażono zgodę w 1993 r.
Na potrzeby nowej placówki adaptowane

zostało poddasze Szkoły Podstawowej
nr 1, równocześnie rozpoczęto rozbudowę
SP 1. Dla placówek oświatowo-wychowawczych i nie tylko, wybudowano w tym
okresie halę sportowo-rekreacyjną z basenem. Jako nauczyciel i pracownik oświaty
poczyniłem starania, aby powstałe Liceum
otrzymało do realizacji ambitniejsze, rozszerzone programy nauczania. Tak też się

foto: arch.

W 1993 roku w Kozach otwarte zostało Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

stało. Za istotne uważam to, że w pierwszej
kadencji radni nie pobierali diet, w drugiej
natomiast nie pobierało ich troje radnych,
a niektórzy przeznaczali je na cele charytatywne. Sam jako przewodniczący nie
korzystałem z tego typu świadczeń. Działaliśmy z pasją i wielkim zaangażowaniem na
rzecz naszej małej Ojczyzny.

foto: arch.

Hala sportowa wraz z pływalnią powstały sukcesywnie
końcem lat 90-tych. Wówczas był to jeden z nielicznych tego typu obiektów w regionie.
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Tadeusz Kine (wójt gminy, 1998-2002):
– Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że były
to czasy zupełnie inne niż obecnie. Do dyspozycji mieliśmy jako samorząd znacznie
mniej środków, a sporo zadań w trosce
o rozwój gminy należało realizować. Pamiętam, że dużym utrudnieniem był brak
właściwych procedur prawnych. Funkcjonować musieliśmy przy ciągłych zmianach,
co przekładało się choćby na możliwości
zdobywania środków.
Działo się jednak w gminie sporo dobrego.
Stanęliśmy przed koniecznością zakończenia inwestycji budowy basenu i w ślad za

samorząd

tym jego uruchomienia. Istotny był także gruntowny remont sali widowiskowej
w Domu Kultury. Przygotowywaliśmy się
ponadto do projektowania kanalizacji sanitarnej jako przedsięwzięcia bardzo skomplikowanego, bo podzielonego na kilka
obszarów i wymagającego znacznych nakładów finansowych. Wśród innych zadań
wspomnę m.in. o adaptacji i rozbudowie
Urzędu Gminy czy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego.
W rozmowach z mieszkańcami bardzo często przewijał się temat konieczności poszerzania oświetlenia ulicznego. Co roku sta-

wało w Kozach kilkanaście nowych lamp
poza oświetlonym wtedy ścisłym centrum
miejscowości. Miało to również związek
z budową kolejnych dróg i postępującym
rozwojem gminy. Pamiętam także doskonale nowy most na ul. Beskidzkiej, zastępujący wysłużony, po którym w pewnym
momencie strach było przejeżdżać. Już
jako wójt przy większych opadach deszczu
udawałem się w okolice mostu i z zaniepokojeniem przyglądałem się czy wytrzyma
jeszcze ruch pojazdów. Było więc przez te
kilka lat wiele kwestii dla nas wszystkich
istotnych.

foto: arch.
foto: arch. DK

Wygląd sali Domu Kultury w Kozach z charakterystyczną antresolą powstał po pracach
remontowych na bazie projektu przygotowanego przez kozianina Eugeniusza Matejko.

Jacek Koralewski (przewodniczący Rady Gminy, 1998-2002):
– Pracowaliśmy w ostatniej kadencji, w której było aż 22 radnych,
a wójt wybierany był przez Radę Gminy, nie jak obecnie w wyborach powszechnych. Wstępnie wójtem miał być wówczas Jacek
Falfus, a Przewodniczącym Tadeusz Kine. Dotychczasowy wójt
wybrany został jednak starostą, a Tadeusz Kine wójtem. Wstępne
plany musieliśmy więc zweryfikować i miałem przyjemność zostać Przewodniczącym Rady. Pracy było sporo, ale też staraliśmy
się angażować maksymalnie. Trafiliśmy na reformę samorządową,
pojawiły się powiaty, musieliśmy powołać gimnazjum, była reforma
służby zdrowia. Podjęte decyzje rządowe musiały realizować samorządy, a budżet nigdy nie był z gumy. Radziliśmy sobie jednak,
równocześnie starając się kontynuować inwestycje rozwijające naszą miejscowość. Zakończyliśmy budowę pływalni, wybudowana
została w Domu Kultury antresola. Cieszę się, bo miałem w tym
swój udział. Mój szwagier – profesor architektury Eugeniusz Matejko, nieodpłatnie przygotował wówczas dla gminy Kozy projekty,
na podstawie których wykonano generalny remont sali i nadano jej
obecny kształt. Rozbudowaliśmy centralę telefoniczną o blisko 700
nowych numerów. Dużym sukcesem wójta Tadeusza Kine zakończyła się skomplikowana i wymagająca przebudowa mostu w ciągu
ulicy Beskidzkiej. Dzisiaj, po wielu latach ta ulica zyskała zupełnie
nowe oblicze. To pokazuje, że pewne inwestycje są długofalowe
i trudno zrealizować je wszystkie w jednym momencie. Wspieraliśmy też naszych sportowców, drużyna siatkarek awansowała do II
ligi. Duża w tym również zasługa Henia Lapczyka i Tadzia Komędery, którzy wspierali ten projekt bardzo mocno. Cieszę się, że miałem
okazję uczestniczyć w kreowaniu rozwoju naszej miejscowości. To
był wymagający okres, ale wspominam go bardzo dobrze.

Inwestycje związane z ekologią prowadzone
są w Kozach od wielu lat, w tym najbardziej
dostrzegalne związane z budową kanalizacji
sanitarnej.

Edward Kućka (wójt gminy, 2002-2010):
– Podczas dwóch kadencji podjęliśmy się wielu zadań
i projektów, by sukcesywnie rozwijać naszą gminę i dbać
o komfort mieszkańców. Sporo było inicjatyw odnoszących się do środowiska i ekologii. Co bardzo istotne, rozpoczęliśmy działania związane z kanalizacją sanitarną, utworzyliśmy wspólnie z Wilamowicami oczyszczalnię ścieków.
W Kozach udało się rozpocząć się zbieranie śmieci z gospodarstw domowych, co z perspektywy czasu i obecnych
trendów cieszy mnie bardzo. Kozianie to mądre, wymagające i przedsiębiorcze społeczeństwo. Dlatego wybieraliśmy inwestycje realnie wpływające na nasze codzienne życie, pozwalające równocześnie na dalszy rozwój. Remonty
dróg, przebudowa skrzyżowań. Oczekiwania zawsze były
wysokie, staraliśmy się więc maksymalnie wykorzystać
możliwości budżetowe, pozyskując także licznie dofinansowania – zarówno ze środków rządowych czy europejskich. Rozbudowaliśmy kompleks sportowy przy Szkole
Podstawowej nr 1, sukcesywnie prowadziliśmy działania
równocześnie przy „Dwójce”. Do najważniejszych wydarzeń z tych lat zaliczam jednak przede wszystkim pozyskanie około miliona euro na remont i rewitalizację Pałacu
Czeczów, który dzisiaj jest naszą wizytówką oraz przejęcie
nadzoru od wojewody nad kilkudziesięcioma hektarami terenu związanego z Kamieniołomem. To zadania, których
efekty realnie odczuwamy po latach. I to najbardziej cieszy,
dając równocześnie powód do dumy – podejmowaliśmy
decyzję patrząc na efekty długofalowe, mające przynieść
korzyści całemu naszemu społeczeństwu.

samorząd

Adam Handzlik (przewodniczący
Rady Gminy, 2002-2010):
– Okres dwóch samorządowych kadencji
wspominam przede wszystkim przez
pryzmat zainicjowanych inwestycji
o niezwykle ważnym znaczeniu dla
gminy Kozy.
Podjęliśmy kluczową na ten czas decyzję o remoncie naszego pałacu. Był na
to już zresztą „ostatni dzwonek” i nie
wiem czy dziś pałac w Kozach w ogóle
mielibyśmy, gdyby nie poczynione starania o jego modernizację. Znaczące
wówczas fundusze udało się nam pozy-

skać w ramach Euroregionu przy współpracy ze słowacką Żyliną. Wykorzystaliśmy więc sprzyjający moment do tego
rodzaju partnerskich inicjatyw.
Postawiliśmy również zdecydowanie na
działania związane z rozbudową oczyszczalni w Pisarzowicach. Mieliśmy to na
uwadze zakładając dalszy rozwój sieci
kanalizacyjnej w kolejnych rejonach
Kóz. To inwestycja trudna, bo taka,
której tak naprawdę nie widać, a zawsze
powoduje ona problemy i uciążliwości
dla mieszkańców. Dobrze, że po latach
wciąż dostrzegane jest to jako jeden

Krzysztof Fiałkowski (wójt gminy,
2010-2018):
Lata, podczas których pełniłem rolę wójta gminy, wspominam jako najlepsze
w moim życiu zawodowym. Był to dla
mnie czas nowego doświadczenia, a zarazem wyzwania, do którego podchodziłem w oparciu o mój program wyborczy.
Był to czas wytężonej pracy, spotkań
z mieszkańcami, realizacji dużych i średnich inwestycji. Kierując samorządem
starałem się ustalać priorytety działań,
biorąc pod uwagę potrzeby gminy, oczekiwania mieszkańców i sugestie radnych.
Dzięki temu udało się zrealizować sztandarowe projekty.
Podczas dwóch kadencji zmodernizowaliśmy Pałac Czeczów, zrewitalizowaliśmy park dworski, wyremontowaliśmy
plac targowy, utworzyliśmy posterunek
policji, budowaliśmy sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i odwodnienie,
przebudowywaliśmy drogi gminne, budowaliśmy chodniki, remontowaliśmy
nawierzchnie asfaltowe, partycypowaliśmy w przebudowie dróg powiatowych
(Jana III Sobieskiego, Kęcka, Przecznia,
Witosa), remontowaliśmy mosty, oświetlenie uliczne (ledowe), prowadziliśmy

inwestycje oświatowe (m.in. wybudowaliśmy nowe integracyjne przedszkole
publiczne, dokonaliśmy termomodernizacji SP1, przeznaczyliśmy środki finansowe na doposażanie pozostałych
placówek oświatowych). W sferze sportowo-rekreacyjnej utworzyliśmy skatepark, nowe place zabaw dla dzieci,
przeprowadziliśmy kompleksową termomodernizację obiektu CSW.
Dla seniorów uruchomiliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Powstała Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie”, która
do dziś pomaga ludziom przełamać wykluczenie oraz tworzy warunki do podjęcia pracy. Uzyskaliśmy dofinansowanie
na budowę największej inwestycji gminnej, tj. kanalizacji sanitarnej o długości
32 km w kwocie 50 mln zł, która obecnie
jest realizowana.
Rozwój gminy nie byłby możliwy bez
dobrej współpracy z radnymi i mieszkańcami, co bardzo sobie ceniłem. Była
to praca całego zespołu ludzi – doświadczonej i wykwalifikowanej kadry oraz
osób młodych, ambitnych i kreatywnych. Praca, którą razem wykonaliśmy
przez te 8 lat cieszy, a pozytywne zmiany
są widoczne.

Bożena Sadlik (przewodnicząca
Rady Gminy, 2010-2018):
– Kiedy myślimy o 30 latach, jesteśmy
przekonani, że to niewiele – to wciąż młode lata, lata zdobywania doświadczeń.
Uważam, że tak jest również w przypadku
samorządów – mimo trzydziestki nadal
kształtują się, zmieniają swoje oblicze,
ciągle stają przed nowymi wyzwaniami
i zadaniami, stawianymi nie tylko przez
państwo, ale i przez mieszkańców lokalnych społeczności.
Cieszę się, że tak wiele w tych latach udało
się zmienić i to nie tylko w sferze inwestycyjno-gospodarczej, ale i społecznej.

Szczególnie zależało mi na takich kwestiach społecznych, jak aktywizacja seniorów, zaangażowanie kobiet w życie społeczne, wspieranie osób potrzebujących
i umożliwianie rozwoju dzieciom i młodzieży przez dostępność obiektów sportowych i rekreacyjnych. Jestem wdzięczna
tym radnym, którzy rozumieli te potrzeby,
inicjowali działania oraz przyłączali się do
takich przedsięwzięć jak: debata kobiet,
wieczór poetycki, festiwal duszonek, rajd
Nordic Walking, program „ Aktywny senior”, powołanie Rady Seniorów, turnieje
szachowe, seanse filmowe, wyróżnienie
„Nauczyciel roku”, sejmiki młodzieżowe
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z priorytetów, wpływających na jakość
naszego życia.
Zawsze powtarzałem, że jesteśmy wybrani tylko na daną kadencję, a po niej
przyjdzie nam dalej w Kozach mieszkać i funkcjonować. Należy więc postępować tak, aby móc poruszać się
wśród mieszkańców z podniesioną
głową. Mam po latach przekonanie, że
działania podejmowaliśmy dobrze i po
gospodarsku. Z jednej strony myśląc
o środkach na inwestycje, z drugiej podejmując często niełatwe decyzje.

Wnętrze Pałacu Czeczów po wielu latach odzyskało dawny blask, m.in. dzięki funduszom europejskim i zaangażowaniu samorządowców.

Sport i rekreacja dla wielu mieszkańców Kóz
ma szczególne znaczenie. W ostatnich latach
otwarto m.in. trasy do Nordic Walking.

czy wytyczenie dwóch szlaków leśnych
do spacerów Nordic Walking. Zawsze
pragnęłam, aby zgoda i nakierowanie na
wspólny cel, było siłą, która łączy. Chciałabym też zwrócić uwagę na obecność
kobiet w życiu społecznym, aby pomimo
wielu obowiązków związanych z rodziną
i statusem zawodowym, zechciały angażować się w działalność samorządową.
Kozy – przyjazne miejsce, czas pozytywnych zmian to myśli przewodnie, które
najlepiej oddają charakter tamtych lat.
Mam nadzieję, że ten kierunek rozwoju
naszej wsi zostanie podtrzymany przez
kolejne samorządy.
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samorząd

Gmina Kozy na przestrzeni lat

Wydarzenia przed wielu laty, miejsca, ludzie – za pomocą fotografii wspominamy te charakterystyczne i znane nam dzisiaj w innym obliczu.

W latach 90-tych ubiegłego wieku
Dom Kultury w Kozach miał siedzibę
w obecnym budynku. I choć główny
„szkielet” pozostał niezmieniony, to
jednak jedno z reprezentatywnych
miejsc naszej miejscowości obecnie
prezentuje się bardziej okazale.

W 1993 roku odwiedzając tereny Kamieniołomu można było zobaczyć jeszcze efektowne
zabudowania wykorzystywane przez robotników. Na zdjęciu autorstwa Tomasza Pudełko
w wiosennej scenerii specjalistyczny taśmociąg, na drugim planie zabudowania, w których przerabiano kamień.

Orkiestra – Koziańska Młodzieżowa Orkiestra Dęta
przed kilkoma laty obchodziła 25-lecie swojej działalności. Od początku o jej stały rozwój i podnoszenie
umiejętności muzyków zabiegał śp. Stanisław Wróbel,
na zdjęciu z lewej strony,

Asfaltowe boisko za jedną
z bramek na koziańskim stadionie często było miejscem
wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. Na
zdjęciu publika zgromadzona przed sceną (ustawiona
przy ogrodzeniu od strony
ulicy Przeczni) prawdopodobnie podczas imprezy
dożynkowej.

Migawka z 1993 roku na budynek Urzędu Gminy. Na przestrzeni lat zmienił się znacząco. Przed
laty samorząd zajmował lokale na
pierwszym piętrze, tymczasem na
parterze funkcjonowała piekarnia, sklep wielobranżowy rolnik,
zaś w miejscu obecnego wjazdu na
parking zlokalizowany był niebieski kiosk-blaszak.

Obecny układ placu kościelnego w Kozach znany jest
od wielu laty. Co bardzo charakterystyczne na zdjęciu to
samochody, z perspektywy
czasu stanowiące element
rozpoznawczy lat 90-tych.
Na pierwszym planie możemy dostrzec Fiata 125 P
– tzw. duży fiat, w dalszej
perspektywie także maluchy
czy skody.

samorząd

Obecny wizerunek policji kojarzyć możemy
poprzez stały rozwój i nowoczesny sprzęt – spoglądając choćby przez
pryzmat
posterunku
w Kozach. Przed kilkunastu laty policjanci
korzystali z charakterystycznych radiowozów –
polonezów w malowaniu
granatowo-białym.
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Podróżujący jeszcze kilkanaście lat temu
autobusami komunikacji nasi mieszkańcy
kojarzą zapewne obiekt ze zdjęcia. Przystanek autobusowy w centrum przy ulicy
Krakowskiej (obok dzisiejszego Banku
Spółdzielczego) stanowiła sporych rozmiarów konstrukcja. Na przestrzeni lat w wielu
miejscach w regionie „budowle” zastąpione
zostały nowoczesnymi wiatami przystankowymi, choć w innych miejscowościach
możemy spotkać jeszcze charakterystyczną
zabudowę.

Stadion piłkarski przy ulicy Przeczni funkcjonuje od lat 60tych, przyjmując drużyny sportowe z regionu, całej Polski,
ale też zza granicy. Był równocześnie areną zmagań, w których piłkarskie boje toczyli m.in. samorządowcy.
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sport

Start wymarzony

Od inauguracji Mistrzostw Polski Enduro sezon startowy rozpoczął kozianin Dominik Olszowy.
Końcem lipca sportowiec reprezentujący gminę Kozy zaprezentował swoją
aktualną formę w Połczynie Zdrój. Premierowe zawody outdoorowe, wliczane
do klasyfikacji jako jedna z rund Mistrzostw Polski, okazały się wyjątkowo
udane. Dominik Olszowy podczas obu
dni rywalizacji w klasie E2/E3 nie miał
sobie równych, obejmując prowadzenie

w całym cyklu. – Dziękuję całej ekipie
za pomoc i wsparcie oraz kibicom za
doping na miejscu i trzymanie kciuków
„na odległość”. Trenujemy dalej, nabieramy prędkości i czekamy na kolejne
starty – oznajmił sam zawodnik na swoim facebook’owym profilu Dominik Olszowy #501.

Pucharowe awanse

Pierwsze mecze o stawkę w sezonie 2020/2021 mają za sobą
piłkarze LKS Orzeł. Kozianie dostarczyli w nich kibicom
sporej dawki emocji, co najważniejsze – przebrnęli przez kolejne rundy Pucharu Polski na szczeblu podokręgu.
Rywalem Orła w premierowym starciu pucharowym był a-klasowy
KS Bystra. Kibice w Kozach, którzy licznie na meczu pojawili się, byli
świadkami wyrównanego i ciekawego starcia. Po bezbramkowej
pierwszej części, w drugiej goli już nie zabrakło. Goście gole strzelali
w 60. i 85. minucie, ripostą kozian były trafienia Patryka Pieczory z
70. i 76. minuty gry. Wobec remisu 2:2 w czasie regulaminowym o
awansie przesądziły rzuty karne. Te, zachowując zimną krew, lepiej
egzekwowali podopieczni trenera Marcina Stefanowicza, fetując następnie ciężko wywalczoną przepustkę do II rundy Pucharu Polski.
W niej doszło do konfrontacji zespołów, które w poprzednim sezonie mierzyły się na b-klasowym poziomie. Orzeł potwierdził w
Ligocie wysoką formę, gospodarzy ograł 2:0, do czego golami po
przerwie przyczynili się Michał Glos oraz Patryk Pieczora.
•
•

LKS Orzeł Kozy – KS Bystra 2:2 (0:0), rzuty karne 5:4
Gole: Pieczora – 2
Rzuty karne: Pielesz, Kunicki, Pieczora, Kwaśny, Paw
LKS Ligota – LKS Orzeł Kozy 0:2 (0:0)
Gole: Glos, Pieczora

foto: BORNTOMX

Przygotowania do biegu

Za niespełna dwa miesiące – w sobotę 10 października – odbędzie się XVIII Bieg Górski na Hrobaczą
Łąkę.
Jak informuje biuro organizacyjne zawodów, przygotowania do rywalizacji przebiegają zgodnie z planem. Ustalona
na 300 lista uczestników biegu w znacznej mierze została
już zapełniona. – Powoli zbliżamy się do limitu, dlatego też
podejmujemy działania, aby wszyscy chętni mogli pobiec
z nami w październiku. Według aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów możemy przeprowadzić zaplanowaną
imprezę. Oczywiście będziemy starać się maksymalnie dostosować do zaleceń, gdyż Wasze zdrowie jest dla nas najwyższym priorytetem – zaznacza organizator.
Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę w Kozach (828 m n.p.m.)
to popularna impreza dla miłośników aktywnego spędzania czasu. W ubiegłym roku wydarzenie uzyskało „Brązową
Kozicę” w plebiscycie na Najlepszy Bieg Górski w kategorii
biegów alpejskich. Od tego roku posiada wysoką kategorię „S” w ATTIQ Lidze Biegów Górskich, organizowanej
(R)
przez portal biegigorskie.pl. 			

Skład LKS Orzeł: Dominik Orszulik, Marcin Kozielski – Przemysław
Pielesz, Patryk Pieczora, Łukasz Pielesz, Radosław Stefko, Przemysław Zontek, Michał Glos, Jakub Kunicki, Konrad Janosz, Jakub Kwaśny, Łukasz Kwaśny, Szymon Polakowski, Artur Paw, Roman Chole(M)
wa, Adrian Handzlik, Michał Komędera. Łukasz Duźniak

foto: Rozmus Photography

foto: arch.organizator

sport

Obóz pełen atrakcji
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Treningi piłkarskie doskonalące umiejętności zawodników, mecze towarzyskie z miejscowymi drużynami, wycieczka do Niedzicy, spacer nad Jeziorem Czorsztyńskim, zdobycie szczytu Kotelnicy Białczańskiej, wyjazd na basen, konkurs wiedzy o piłce
nożnej, gry i zabawy, ognisko, a wreszcie tradycyjna „zielona noc” – bardzo szybko, ale i niezwykle przyjemnie upłynął lipcowy
obóz podopiecznych UKS Kozy w Białce Tatrzańskiej.

foto: UKS Kozy

A-klasowy terminarz Orła

Koziańscy piłkarze sezon ligowy 2020/2021 rozgrywać będą
na szczeblu A-klasy. W rundzie jesiennej, która finiszuje
w drugiej połowie października, zaliczyć mają 11 meczów,
w tym 6 w roli gospodarza.

foto: Rozmus Photography

Ramowy terminarz meczów Orła:
• 15 sierpnia (1. kolejka) – Żar Międzybrodzie Bialskie
3:0 (gole: Jakub Kunicki, Jakub Kwaśny, Konrad Janosz)
• 23 sierpnia (2. kolejka) – Soła Kobiernice (wyjazd)
• 29 sierpnia (3. kolejka) – KS Międzyrzecze (dom)
• 5 września (4. kolejka) – Wilamowiczanka Wilamowice (wyjazd)
• 12 września (5. kolejka) – Sokół Buczkowice (dom)
• 19 września (6. kolejka) – Zapora Wapienica (wyjazd)
• 26 września (7. kolejka) – KS Bystra (dom)
• 3 października (8. kolejka) – Centrum Ligota (dom)
• 10 października (9. kolejka) – GLKS Wilkowice (wyjazd)
• 17 października (10. kolejka) – Rotuz Bronów (dom)
• 24 października (11. kolejka) – Sokół Hecznarowice (wyjazd)
(R)

Wakacyjne granie z sukcesami

UKS Kozy przeprowadził w lipcu serię
turniejów piłkarskich, które okazały
się sukcesem zarówno pod względem
sportowym, jak i organizacyjnym.
Najbardziej wartościowe osiągnięcie stało
się udziałem zawodników UKS z rocznika
2010, którzy w konfrontacji z innymi mocnymi zespołami sięgnęli po okazały puchar
firmy ZABI. Na końcowy triumf złożyły się
3 zwycięstwa w fazie grupowej oraz w wielkim finale. Indywidualnie na wyróżnienia
zasłużyli Wojciech Wawak i Wojciech Krzak
oraz bramkarz Adaś Żelichowski.
Okazałe trofeum zgarnęli także w turnieju
„DREWPOL UKS&CSW Cup” młodzi
adepci futbolu z rocznika 2014. W zawodach nie dość, że żadnego meczu nie
przegrali, to nawet nie stracili gola przy
jednocześnie 23 strzelonych. Królem
strzelców został z 17 bramkami na koncie
Wojtek Greń. Piłkarskiego farta zabrakło
podopiecznym trenera Piotra Szypuły

z roczników 2008-2009. W turnieju nie
przegrali ani razu, ale w końcowej klasyfikacji musieli zadowolić się 2. miejscem. Najskuteczniejszym snajperem zmagań został
Dawid Wójcik, w koziańskich drużynach
wyróżnienia otrzymali: Dominik Jurzak
i Oliwier Kaczmarczyk. Miłym akcentem
tego turnieju była obecność Tomasza
Hermy, który z powodzeniem reprezentował nie tak dawno UKS w rozgrywkach
Beskidzkiego Mundialu w grze FIFA20.
Na boisku przy ulicy Wrzosowej w Kozach
rywalizowały ponadto w odrębnych turniejach roczniki 2011, 2012 i 2013. I choć
w tych kategoriach UKS nie zdołał odegrać
najważniejszych ról, to młodzi piłkarze
zebrali bezcenne doświadczenia na przyszłość. – Organizacja sześciu turniejów dla
ośmiu roczników piłki dziecięcej to wielki
sukces społeczności UKS-u Kozy. Udało
nam się dosłownie wszystko, co zaplanowaliśmy, a jedyna rzecz, o którą się obawia-

liśmy – czyli pogoda, niebywale nam dopisała. Czujemy wielką satysfakcję, zarówno
z postawy naszych dzieci oraz świetnej integracji środowiska rodziców z wszystkich
roczników trenujących w naszym klubie
– podsumowuje klub z Kóz.
(MA)

foto: arch. UKS Kozy
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DUABUSCAPRIS

Sołtys, Wójt, Naczelnik

Przypadająca w tym roku trzydziesta rocznica odrodzonego samorządu w Polsce
skłania do refleksji i poszukiwania odpowiedzi na pytanie jak wyglądała lokalna
władza we wsi Kozy na przestrzeni blisko
siedmiuset lat naszej burzliwej historii.
Okazuje się, że dotychczasowe opracowania historyczne dają nam dość sporo informacji na temat koziańskiego samorządu.
Już pierwsza wzmianka o istnieniu wsi
a właściwie parafii Dwiekozy z 1325 roku,
pozostawia nam dodatkową informację,
która początkowo może się wydawać
enigmatyczna. Oprócz nazwy łacińskiej
Duabuscapris – Dwiekozy, dokument
papieski z przywołanego roku mówi, że
nasza wieś inaczej nazywana jest Wsią Zygfryda. Nie ma stuprocentowej pewności,
kim był ów Zygfryd, jednakże historycy
twierdzą, że mógł być przywódcą osadników, odpowiedzialnym za organizację
życia wsi, sprawującym najniższą władzę
wykonawczą oraz sądowniczą w prostych
sprawach. W ówczesnej Polsce piastowskiej taką osobą był sołtys. W okresie panowania Jagiellonów oraz później w XVII
i XVIII wieku władzę sołtysią we wsiach
szlacheckich przejęli wójtowie, wybierani
przez wszystkich kmieci (bogatszych gospodarzy) i zatwierdzani przez dziedzica
lub odwrotnie. Wielokrotnie urząd ten był
sprawowany dziedzicznie przez jedną rodzinę, przechodząc z ojca na syna. Z tego
okresu znamy nazwiska pierwszych wójtów urzędujących w Kozach. I tak parafialne księgi chrztów z II poł. XVII wieku wymieniają: w 1670 roku Tomasza
– Dolnego wójta (Dolne Kozy); w 1689
roku Andrzeja Ceniera wójta Dolnego
(Dolne Kozy). W opracowaniach Adolfa
Zubera znajdziemy informację, że w 1782
roku wójtami w Kozach byli: w Dolnych
Kozach Andrzej Byrski, a w Górnych Józef Gabryś. Najstarszy dokument pisany
znajdujący się w zbiorach Izby Historycznej pochodzi z 1830 roku. Podpisy na nim
złożyli: Woyt w Kozach Andrzej Gąsiorek
oraz przysięgły Mikołaj Urbanowski. Obaj
podpisali się… trzema znakami X. Całość
dokumentu zwieńczono pieczęcią odciśniętą w czerwonej lace. Przedstawia ona
kozę kroczącą po łące w lewą stronę, a nad
całością widnieje napis „WIEŚ KOZY”.
W II poł. XIX wieku w zaborze austriackim funkcjonował już samorząd zbliżony
do współczesnego nam. Kozy stanowiły gminę, na której czele stał Naczelnik
Gminy (nazywany również Wójtem) oraz

Zwierzchność Gminna, wybierani spośród
radnych. Rada Gminna w Kozach składała się z 24 przedstawicieli wyłonionych
w wyborach na zebraniu gminnym. Radni reprezentowali trzy okręgi (po ośmiu
w okręgu), dodatkowo wspierani byli przez
Zastępców Radnych (po czterech w okręgu). Wybory do Rady Gminnej nie były
powszechne, a można się pokusić o stwierdzenie, że również nie były demokratyczne.
W wyborach mogli brać udział wyłącznie
tzw. „członkowie gminy”, czyli właściciele
nieruchomości, bądź przedsiębiorstwa,
którzy ze swego gospodarstwa, prowadzonej działalności, bądź osiąganego dochodu
płacili podatki. Praktycznie oznaczało to
wykluczenie z prawa do głosowania ludności ubogiej, niemogącej się samodzielnie
utrzymać. Ograniczenie dotyczyło również
kobiet. Jeśli właścicielem gospodarstwa
była kobieta, głosować mógł za nią mąż
lub jej pełnomocnik. Z tego okresu znamy
nazwiska kilku Naczelników Gminy Kozy,
zwanych zamiennie Wójtami. Byli to m.in.:
Jędrzej Duźniak, Wincenty Honkisz, Józef
Jancia, Jędrzej Naglik, a także Karol Borth.
Siedzibą Urzędu Gminnego w Kozach od
końca XIX wieku był dom nr 390, obecnie
ul. Bielska 17, gdzie do pocz. 2014 roku
swoją lokalizację miała Gminna Biblioteka
Publiczna w Kozach.
Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w 1918 roku, stopniowo starano się
ujednolicić zarówno podział terytorialny
kraju, jak i system władzy samorządowej.
W tym okresie władzę samorządową w Kozach ograniczono, włączając Kozy do Gminy Zbiorczej Biała, równocześnie tworząc
w Kozach urząd sołtysa. W latach 30. funkcję tę pełnił Ignacy Knycz. W okresie po II
wojnie światowej, na krótko powrócono
do podziału sprzed 1939 roku. Kozy należały do Gminy Biała Wieś, a funkcję Wójta
pełnił Karol Kraus, działacz Polskiej Partii
Socjalistycznej z Komorowic. W 1954
roku w ramach gmin utworzono odrębne
Gromady, kierowane przez Gromadzkie
Rady Narodowe. Na czele GRN w Kozach stali kolejno: Karol Kraus, Władysław
Udziela oraz Tadeusz Manda. W I poł. lat
70. nowy podział administracyjny kraju regulował utworzenie 49 województw oraz
gmin. Od 1972 na czele Gminy Kozy stał
Naczelnik powoływany przez Wojewodę.
Funkcje te pełnili kolejno: w latach 19721983 Jan Boehn oraz w latach 1983-1990
Józef Woliński. Pierwsze wolne i demokratyczne wybory do Rad Gmin odbyły się

27 maja 1990 roku.
W tym roku wspominamy ostatnie trzydzieści lat naszego samorządu. Nie zapominajmy również o ostatnich siedmiuset.
(Bartłomiej Jurzak)

Józef Jańcia Naczelnik Gminy Kozy
(koniec XIX wieku)

Odcisk pieczęci gminnej z końca XIX wieku

Odcisk pieczęci gminnej z 1830 roku
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rozrywka

W sierpniowym wydaniu Koziańskich
Wiadomości przybliżamy fakty i wydarzenia
związane z 30-leciem samorządności. Na przestrzeni ostatnich lat
i 8 kadencji (8. kadencja jest aktualnie trwającą) w Radzie Gminy Kozy zasiadało 113. osób. Wśród nich przewodniczący Rady
Gminy – pierwszym z nich był śp. Tadeusz Kućka, następnie
Eugeniusz Kliś, Jacek Koralewski, przez dwie kadencje Adam
Handzlik, również na przestrzeni 8. lat – pierwsza kobieta – Bożena Sadlik, obecnie zaś funkcję tę pełni Miłosz Zelek. Przez 30 lat
w radzie zasiadało łącznie 26. kobiet, najwięcej Pań w poprzedniej
i trwającej kadencji – 7. Co ciekawe, w pierwszych trzech kadencjach radę gminy tworzyło łącznie 22. radnych, następnie liczba ta
zmniejszyła się na kolejne kadencje do 15. osób.

foto: MS

(RED)

Radę Gminy kadencji 2018-2023 tworzy 7 kobiet i 8 mężczyzn.

1

2

3

4

5

6
7

Poziomo:
3/ podwieczorek robotnika rolnego

3

6/ mała Zuzanna
7/ obiekt na cmentarzu z grobowcem rodziny Czecz de Lindenwald
8/ kufajka
10/ chlebowy lub siarkowy

9

8

13/ dawna restauracja w centrum Kóz

10

11

12

5

14/ imię Hałata, autora książki „Miłość aż po grób”,
o losach kozianina Krzysztofa Grabowskiego
16/ gatunek kiełbasy lub sera
19/ przysiółek w Górnej Wsi

13
4

20/ dzika - nad morzem
21/ podnoszona zasłona okienna
Pionowo:

14

16

15

2

17

1/ potok w Kozach
2/ były lokal gastronomiczny, obecnie Poczta

18

3/ górna część dawnego ubioru kobiet w Kozach
4/ tkanina w prążki
5/ potocznie o pracy na trzecią zmianę

19

9/ ozdoba przypinana do ucha

20

11/ Dawid, Osobowość Roku 2019 Gminy Kozy
12/ imię patrona Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozach
15/ cebula do sadzenia

1

21

17/ uczta religijna pierwszych chrześcijan
18/ Henryk, dr n. med. kozianin, twórca onkologii w naszym regionie

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 5 utworzą rozwiązanie
Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 30 sierpnia br. podając swoje dane osobowe
(imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.

1

2

3

4

5

(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

16

Koziańskie Wiadomości
SIERPIEŃ 2020

ekologia

KALENDARIUM REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP X

ZADANIE 2
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od granicy
gminy do torów PKP) w rejonie ulicy
Dolnej”
Wykonawca wybudował do tej pory
3475 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi
ok. 31% 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 kanale „C” wzdłuż ul. Bielskiej. Wykonawca wybudował do tej pory 8100 m
kanalizacji sanitarnej, co stanowi ok. 95%
zaawansowania robót liniowych. Trwają
prace związane z odtwarzaniem nawierzchni drogowych.

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 „K” – ul. Karpacka.
Wykonawca wybudował do tej pory
1795 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi
ok. 23% zaawansowania robót liniowych.

kanalizacji sanitarnej, co stanowi ok. 43%
zaawansowania robót liniowych.

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 „Ws” i „S” w rejonie ul.
Zawiłej, wzdłuż potoku Pisarzówka. Wykonawca wybudował do tej pory 2100 m

(UG)

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

Program MOJA WODA

Tegoroczna wiosna przyniosła słoneczną
i suchą aurę, przez co w wielu regionach
Polski zmagaliśmy się z suszą. Początek lata
to już… intensywne opady deszczu. Pogodowe zmiany jeszcze bardziej podkreślają

więc znaczenie prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi. W tym celu
przygotowano program „Moja Woda” finansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska.
Założeniem jest więc ochrona zasobów wody poprzez jej retencjonowanie na terenach posesji przy
budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody
opadowej i roztopowej. O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą osoby fizyczne będące
właścicielami lub współwłaścicielami
budynków mieszkalnych jednorodzinnych z uwzględnieniem domów
nowobudowanych z kompletnym
systemem orynnowania dachu, oddanych do użytkowania przed dniem
wypłaty dofinansowania, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których
udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
Uzyskane dofinansowanie będzie
można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji
pozwalających na zagospodarowanie
wód opadowych i roztopowych na
terenie własnej nieruchomości, obję-

tej wnioskiem. Wśród nich przewidziano:
zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny, przewody odprowadzające wody
opadowe zebrane z rynien, wpustów do
zbiornika nadziemnego, podziemnego,
otwartego lub zamkniętego, szczelnego
lub infiltracyjnego, instalacja rozsączająca,
elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji i może wynieść do 5.000 złotych, tj. 80% kosztów kwalifikowanych.
Dofinansowaniem nie mogą być objęte
inwestycje, które zostały zakończone przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie
z Funduszu.
Wnioski można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice w godzinach
jego pracy – 7.30 – 15.30.
Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie internetowej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub pod numerem telefonu:
32 722 77 09 w godz. 7.30 – 15.30
(RED)

kultura

Czytacie na wakacjach?

Przypominamy o trwającym konkursie
fotograficznym CZYTAM NA WAKACJACH, zachęcając równocześnie do
fotografowania „czytelniczych sytuacji”
w czasie wakacyjnego odpoczynku.
Zdjęcia należy zamieszczać pod konkursowym postem na facebookowym
fan page’u biblioteki. Szczegółowy regulamin i dotychczasowe zgłoszenia
zobaczyć można na wspomnianym profilu w mediach społecznościowych. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród zaplanowano na pierwszą połowę września br.
(GBP)
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foto: arch.

Czytelnik, tylko z kartą!

foto: arch. GBP

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach po raz kolejny zakwalifikowała
się do udziału w ogólnopolskim projekcie realizowanym przez Instytut
Książki oraz Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Mała książka – Wielki człowiek”.
Akcja ma na celu promocję czytelnictwa wśród najmłodszych. Każde
dziecko w wieku przedszkolnym,
które odwiedzi bibliotekę w Kozach
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą – książkę „Pierwsze czytanki
dla…” dostosowaną pod względem
formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdować się

Wszystkich czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
od września obejmą zmiany dotyczące wypożyczania książek.
W związku z szerzącymi się restrykcjami związanymi z ochroną
danych osobowych GBP postanowiła wprowadzić Karty Czytelnika. W pierwszej kolejności otrzymają je tzw. aktywni czytelnicy,
którzy choć raz w tym roku odwiedzili bibliotekę i wypożyczyli dowolny egzemplarz. Niewątpliwą ich zaletą będzie sprawniejsza obsługa bez konieczności podawania swoich danych personalnych
oraz samo wypożyczanie. Na odwrocie każdej z nich znajdziemy
najpotrzebniejsze informacje m.in. adres mailowy czy telefon kontaktowy. Czytelnicy biblioteki otrzymają karty bezpłatnie.

Mali czytelnicy

będzie również broszura informacyjna skierowana do rodziców, przypominająca o korzyściach wynikających
z czytania dzieciom oraz podpowiedzi, skąd czerpać nowe inspiracje czy-

(GBP)

telnicze. Dzięki akcji dziecko pozna
ważne miejsce na czytelniczej mapie
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie
pełnoprawnym uczestnikiem życia
kulturalnego.
(GBP)
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Kolejna propozycja Domu Kultury w Kozach na czas wakacji okazała się pomysłem
w pełni trafionym. Przed Pałacem Czeczów, w parku dworskim stanął ekran kinowy, by w wieczornej atmosferze – by
nie napisać prawie nocnej – zafundować
dzieciom „Bajkowe noce”. Zapowiedź
pierwszego z seansów zwiastowała spore
zainteresowanie, lecz prognozy pogody
wywołały wiele wątpliwości „czy aby się
uda”. W chwilę po rozpoczęciu przygotowań technicznych do projekcji pojawiły
się pierwsze krople deszczu. Z czasem
deszczu przybywało ale i, co było ogromnym zaskoczeniem dla powątpiewających

Ekologicznie, taniej

Okres wakacyjny sprzyja prowadzeniu
prac modernizacyjnych w kotłowni Domu
Kultury w Kozach. Wiosną przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę, który
w lipcu rozpoczął prace. Celem jest całkowita zmiana kotłowni i zastosowanie układu dwóch ekonomicznych kotłów gazowych pracujących kaskadowo, by uzyskać
obniżenie kosztów ogrzewania obiektu
i zapewnić bezpieczną, nieprzerywaną dostawę ciepła w okresie grzewczym.
(DK)

foto: Marek Małecki

Kino w parku

w powodzenie organizatorów, przybywało
także widzów. Ci w sposób zdyscyplinowany poddawali się zaleceniom wymaganym
w związku z epidemią i mimo rzęsistego
deszczu licznie uczestniczyli w premierowym seansie filmowym,
a brawa dowodziły zadowolenia. Aura poprawiła się znacząco podczas drugiego kinowego spotkania. Początkiem
sierpnia pogoda dopisywała,
na wysokie temperatury wybredni mogli nawet ponarzekać. My dostrzegliśmy jednak
przede wszystkim zadowole-

nie i uśmiechy dzieciaków, które licznie ze
swoimi rodzicami i opiekunami zjawili się
ponownie w parku dworskim, by obejrzeć
projekcję „Świat Reksia”.
(DK)

foto: Anna Czaplińska-Syjota.

Gaba zaprasza do Lizbony

W galerii Pałacu Czeczów pojawiła
się wystawa fotograficzna Gaby Kine.
Autorka zaprasza do odwiedzenia Lizbony.
Tu Lizbona, sugestywnie pokazana oczyma autorki, zatrzymuje nas przy kolejnych obrazach. Zestawienia widoków ulic
z barwami nocy i reklam nie tyle przenosi
widza w konkretne miejsca, co wywołuje
wrażenie żywego uczestnictwa w życiu
ulicznym Lizbony. Tę podróż można odbyć bez biletów i kłopotliwych zabiegów
– wystarczy odwiedzić wystawę w Pałacu
Czeczów. Eksponowana
w godzinach zbieżnych
z funkcjonowaniem biblioteki, toteż wybierając się po książkę można
równocześnie odwiedzić
wystawę.
Gaba Kine to artystka
fotografka z zawodu i zamiłowania. Pasjonuje się
fotografią od lat, a jako
absolwentka Bielskiej
Szkoły Fotografii u Wifoto: arch.
tolda Kubika, doskonali-

ła swój warsztat mając możliwość korzystania z doświadczenia znanych i cenionych
fotografów. Jej zdjęcia pojawiały się na kilku autorskich wystawach w Bielsku-Białej,
a także na wystawie zbiorowej w Rybniku.
Laureatka konkursów – „Pejzaż kobiety”
w Tarnowie, kilkukrotnie „Wrzuć na luz”
w Bielsku-Białej. Miłośniczka fotografii
reportażowej, ale też portretowej i studyjnej. Co ją zachwyca? – To magia światła
w obiektywie oraz możliwość zatrzymywania w kadrze emocji ludzi na dłuższą chwilę
(DK/RED)
– odpowiada.		

Bądź na bieżąco z kulturą

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Domu Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej ukazują się na stronach internetowych prowadzonych przez te instytucje. Zachęcamy do śledzenia Facebooka oraz stron www – www.domkultury.kozy.pl/, www.gbpkozy.pl/ . Będziesz „na bieżąco”.
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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Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych – zawieszony

Można zażartować, że to „rajd w koronie”, bo to impreza
realizowana w czasie, gdy ciągle zmagamy się z epidemią
koronawirusa musząc stosować się do reżimu sanitarnego
i niejednokrotnie skomplikowanych zasad. Jednak tu skojarzenie z koroną odnosimy do już dwudziestej, jubileuszowej
edycji tej imprezy, a królem winien zostać jej autor Marek
Lekki, który niezmordowanie przez dwie dekady zaprasza
do wspólnego spotkania pasjonatów starych samochodów.
Trasa rajdu wytyczana jest z myślą o atrakcyjności dla uczestników oraz widzów – stąd też kolejna wizyta w Kozach
i przystanek etapowy w parku przy Pałacu Czeczów. Niestety impreza tradycyjnie odbywająca się w sierpniu zostaje
zawieszona, a organizacja przerwana już na finalnym etapie
przygotowań. Zawarzyły względy bezpieczeństwa epidemiologicznego uczestników i utrzymujący się stan zachorowań
na COVID-19 na terenach, gdzie realizowany jest rajd. Nie
pozostaje nam więc nic innego, jak oczekiwać sygnału – może
klaksonu – że rajd znów wyruszył na trasę.
(DK)

W ostatnią sobotę sierpnia br. (29.08)
po raz drugi zaplanowany został piknik „Rodzina z pasją”. Ubiegłoroczny
sukces wydarzenia sprawił, że tegoroczną odsłonę nazwać można było
formalnością. W ramach imprezy odbędzie się również Festiwal Duszonek,
o którym piszemy na stronie 2.
Jak zapowiada organizator – Stowarzyszenie Kozianki, dobrej zabawy i humoru
nie zabraknie. Wydarzenie rozpocznie
się prezentacją m.in. grup artystycznych
działających na terenie naszej gminy, równocześnie miłośnicy duszonek rozpoczną „zmagania” przy kociołkach. Wśród
punktów, które zainteresują najmłodszych
warto wspomnieć planowane konkursy
i animacje, mini dmuchane miasteczko,
stanowisko malowania buziek czy to z watą
cukrową. Czterokrotnie odbędzie się również wyrzut kolorów holi, który w pierwszej

Marek Lekki wraz z wójtem Jackiem Kalińskim
podczas ubiegłorocznej edycji rajdu.

Z pasją drugi raz

edycji cieszył się ogromną popularnością
uczestników – zarówno wśród młodszej
części publiczności, jak i tej starszej. Dowodzą temu choćby liczne zdjęcia i materiały
filmowe, które po wydarzeniu odnaleźć
można było w sieci.
Równocześnie organizator zachęca do
szczegółowego zapoznania się z regulaminem wydarzenia, który dostępny jest w sieci na fan page’u Stowarzyszenia Kozianki
w serwisie facebook.com, zapoznanie się
z nim możliwe będzie również w dniu imprezy. Najważniejsze wytyczne to jednak
te związane z obostrzeniami sanitarnymi
– każdy z uczestników musi posiadać maseczkę ochronną, obowiązkowa będzie
również dezynfekcja rąk przed wejściem na
teren wydarzenia w parku dworskim.

Partnerami wydarzenia są Gmina Kozy
(RED)
i Dom Kultury w Kozach.

foto: arch.

Program pikniku
„Rodzina z pasją”:
15.00
16.00
16.10
17.00
17.10
18.00
18.10
18.30
19.00

rozpoczęcie
prezentacja grup
start Festiwalu Duszonek
I wyrzut kolorów Holi
Występy artystyczne
II wyrzut kolorów Holi
Zakończenie
Festiwalu Duszonek
Konkursy i zabawy
III wyrzut kolorów Holi
Konkursy i zabawy
Zumba
IV wyrzut kolorów Holi
Zakończenie imprezy

Rajd rowerowy

Na 20 września zaplanowany został
Rodzinny Rajd Rowerowy przygotowany przez Stowarzyszenie Kozianki
i koło PTT w Kozach. Szczegóły na
profilu facebookowym „kozianek”.
(RED)

Bezpieczeństwo dla dzieci

W wakacje rozpoczęły się prace budowlane związane z remontem odcinka
ulicy Kościelnej, mające na celu przede
wszystkim poprawę bezpieczeństwa
użytkowników drogi – zarówno pieszych, jak i kierowców. – To bardzo
ważna inwestycja. Niebawem do szkoły
wrócą dzieciaki, ograniczenie prędkości samochodów poprzez wyniesione
przejścia dla pieszych zapewne poprawi bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak
również innych pieszych. Jestem równocześnie przekonany, że nagminne
wypadki na skrzyżowaniu ulic Dworcowej, Kościelnej i Młyńskiej niebawem
będą już tylko dawną, policyjną statystyką – mówi Marcin Lasek, zastępca
wójta gminy Kozy.

W ramach przebudowy zabudowywane
są obecnie nowe krawężniki, powstają równocześnie nowe nawierzchnie
chodników – na odcinku od ulicy Młyńskiej do ulicy Cmentarnej oraz po drugiej stronie jezdni od ulicy Dworcowej
do wejścia do kościoła. Jednym z ważnych zadań w ramach całej inwestycji
była rozbiórka starego kiosku przy zbiegu ulic Młyńskiej i Kościelnej. W tym
miejscu pojawi się nowy chodnik dla
pieszych, a usunięcie kiosku zapewne
znacząco poprawi widoczność dla kierowców.
Najważniejszymi elementami prowadzonej inwestycji będzie jednak wybudowanie czterech wyniesionych przejść
dla pieszych. Jedno z nich powstanie

w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w okolicach
skrętu w ulicę Miodową (obecnie znajduje się tam tradycyjne przejście dla
pieszych). Dwa kolejne wybudowane
zostaną w ramach skrzyżowania ulic
Dworcowej, Kościelnej i Młyńskiej –
w ciągu ulicy Kościelnej vis a vis zakładu fotograficznego, drugie w ciągu ulicy
Dworcowej. Ostatnie z nich powstanie
w miejscu obecnego przejścia dla pieszych przed kościołem.
Całość inwestycji zwieńczą prace związane z ułożeniem nowych nakładek asfaltowych – na ulicy Kościelnej i placu
Ks. Karola Kochaja. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych gminy
Kozy, a jej koszt to 378 762 zł.
(MS)

foto: MS

Nowy asfalt i odwodnienie

Jeszcze w tym roku zaplanowana została przebudowa odcinka ulicy Jabłoniowej w Kozach.
Początkiem sierpnia podpisano umowę
z wykonawcą inwestycji – PW RADEX
z Bielska-Białej. W ramach zadania przewidziano prace na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Nadbrzeżna do wysokości wjazdu
na posesję numer 38. Drogowcy przygotują wpierw odpowiednią podbudowę
pod nową jezdnię, a całość zwieńczą prace
związane z ułożeniem nowej nawierzchni
asfaltowej. Równocześnie wzdłuż przebudowanego odcinka drogi ułożone zostaną
koryta odwadniające – zgodnie z projektem system odwodnienia połączony zostanie z potokiem Kozówka. Rozwiązanie
możliwe będzie dzięki pracom budowlanym związanym z przebudową kolektora
deszczowego przebiegającego pod ulicą
Nadbrzeżną. Zaplanowano również przygotowanie poboczy i zjazdów do poszczególnych działek.

Wartość umowna robót budowlanych to
około 171.000 złotych brutto. Termin realizacji zaplanowano na dzień 30 paździer(RED)
nika 2020 r.		

foto: arch.

Umowę z wykonawcą 3 sierpnia
br. parafował wójt gminy Kozy
Jacek Kaliński.

