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WYDARZENIA

Gaude Cantem

Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem ponownie
zagościł w naszej miejscowości. I choć impreza na stałe związana
jest z Bielskiem-Białą, wieloletnią tradycją jest już realizowany
w jej ramach koncert w Kozach. Tym razem koziańska scena gościła Zespół Wokalny „Luna Plena” z Zabrza, Zabrzański Chór
Młodzieżowy „Resonans con tutti” oraz węgierski zespół chóralny z Szolnoka „Kodály”. W ramach całego wydarzenia odbył
się również m.in. koncert inauguracyjny. My przy tej okazji odsyłamy do tego sprzed lat, z udziałem wokalistów chóru Domu
Kultury w Kozach – www.youtu.be/bdM0TGBRPMY.
(DK)

foto: fb.com/youcandancetvp

Taneczna przygoda!

Umiejętności taneczno-aktorskie naszego mieszkańca Jakuba
Rzepeckiego obserwować możemy w kolejnych odcinkach telewizyjnego show You Can Dance – nowa generacja (każda niedziela, godz. 17.15 – TVP1). Kozianin z ogromną pasją i zaangażowaniem bierze udział w programie, stale podnosząc swoje
umiejętności. 13-latek swoimi występami zainteresował wiele
osób, a głosy zbierane od publiczności – w tym rzecz jasna także naszych mieszkańców, pozwoliły na przebrnięcie kolejnych
rund. – Dziękujemy za wsparcie i głosy mieszkańcom Kóz oraz
wszystkim, którzy trzymają kciuki za Kubę – napisała w mediach
społecznościowych mama chłopaka.
(RED)

Warsztaty świąteczne

foto: arch. GBP

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza wszystkich
zainteresowanych na bezpłatne, tematyczne warsztaty świąteczne – stroiki, drzeworytnictwo, kartki oraz „światy” z opłatków.
Zajęcia odbędą się w czytelni GBP 9 grudnia br. w godzinach
17.00-19.00. Osoby zainteresowane powinny dokonać zgłoszenia na jeden z trzech możliwych sposobów. Uczynić można to
telefonicznie pod numerem 33 8174 109, osobiście w bibliotece lub poprzez e-mail: biblioteka@gbpkozy.pl do 7 grudnia
br. Liczba miejsc ograniczona.
(GBP)

Jednoślady pod Pałacem

foto: arch. DK

Sceneria parkowa przy Pałacu Czeczów, charakterystyczne alejki i wyjątkowy platan przyciągają rokrocznie miłośników motoryzacji. Tym razem w naszej miejscowości gościły jednoślady,
wszystko w ramach IV Rajdu Motocykli Zabytkowych Rajd
Pioruna. Niezliczona ilość motocykli i ich rodzajów sprawiła, że
wydarzenie przyciągnęło wiele osób. Liczna obecność gości spoza naszej miejscowości była więc równocześnie szasną dla nich
m.in. na zwiedzanie Pałacu Czeczów, co istotnie organizatorzy
w programie wydarzenia uwzględnili.
(RED)

WYDARZENIA

Odwołując się do zwycięskich projektów
3. edycji Budżetu Obywatelskiego można
pokusić się o stwierdzenie – „zielony budżet”. Dlaczego? Oba zwycięskie projekty
związane są bowiem z naturą – najwięcej
głosów zebrał ten dotyczący modernizacji
boiska piłkarskiego przy ulicy Wrzosowej,
realizowany będzie także pomysł związany
z nasadzeniem drzew i krzewów.
– Próbowaliśmy drugi raz, mobilizacja
była więc spora. Cieszymy się, bo boisko
przy ulicy Wrzosowej to zarówno baza
treningowa dla dzieciaków z naszej gminy,
ale i miejsce rekreacji dla nas wszystkich
– podkreśla Piotr Szypuła, autor zwycięskiego wniosku. Autorami drugiego byli
Dorota Trojanowska i Bartłomiej Jurzak.
– Nasadzenia to realizacja działań ekologicznych mających na celu podniesienie

Zielony budżet

poziomu naszej odpowiedzialności za środowisko naturalne. A im więcej zieleni, tym
zdrowiej dla nas wszystkich – mówi autorka pomysłu.
Co warte podkreślenia, idea budżetu obywatelskiego interesuje naszą społeczność
coraz bardziej. Dowodem niech będzie
fakt, że bieżąca edycja
zebrała jak dotąd najwięcej głosujących.
Szczegóły związane
z wszystkimi projektami znaleźć można na
stronie internetowej
– www.budzetobywa(MS)
telski.kozy.pl.
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Jednym z realizowanych projektów w 2022
roku w ramach Budżetu Obywatelskiego
będzie modernizacja boiska piłkarskiego
przy ulicy Wrzosowej.

foto: arch.

Dyskusje z mieszkańcami

W trzech lokalizacjach odbyły się październikowe spotkania z mieszkańcami,
jedną z nich była sala Ochotniczej Straży Pożarnej.
foto: arch.

W październiku odbyły się spotkania
mieszkańców z wójtem Jackiem Kalińskim. Poruszano tematy wspólne i ważne dla całej gminy Kozy, ale też te dotyczące poszczególnych obszarów.
– Kolejny raz spotykamy się z mieszkańcami w Centrum, w Małych Kozach oraz
Kozach Gajach. To były wartościowe spotkania, które pozwoliły jeszcze bardziej
poznać problemy i oczekiwania naszych
mieszkańców. Sporo przedstawionych
sugestii okazało się cennych z punktu widzenia naszych samorządowych działań –
podkreśla wójt Jacek Kaliński.
Rozmawiano m.in. o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy podkreślali, że od

momentu obsługiwania go przez zatrudnionych przez Urząd Gminy pracowników – takie rozwiązanie wprowadzono
przed rokiem również wobec licznych
głosów kozian odnośnie funkcjonowania punktu, nie występują już problemy
z odbiorem odpadów. – To dobry przykład, że głosy mieszkańców są dla nas
ważne i staramy się je uwzględniać w zarządzaniu gminą – dodaje wójt.
Podczas październikowych spotkań pojawiła się propozycja, by w okresie letnim wydłużyć o godzinę pracę PSZOK.
– I takie rozwiązanie, które wydaje się
rozsądne, weźmiemy pod uwagę – zapewnia Jacek Kaliński.
Pojawiły się także pytania m.in. o budo-

wę chodnika z centrum Kóz w kierunku
Gajów. – Nie jest to dla nas nowy temat,
natomiast podkreślaliśmy w rozmowach to, że wiążące decyzje odnośnie
realizacji tej inwestycji podejmuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jako samorząd jesteśmy w pełni
zgodni z mieszkańcami, że to potrzebne
dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu
– podkreśla wójt.
W rozmowach z mieszkańcami brali
także udział zastępca wójta Marcin Lasek oraz przewodniczący Rady Gminy
Miłosz Zelek. Uczestniczyli w nich także radni z danego rejonu gminy.
(MA/RED)
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Muzyczna nominacja

Kozianin Tomasz Kinecki, perkusista,
muzyk różnych formacji, jako reprezentant Gminy Kozy nominowany został do
prestiżowej Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza Józefa Londzina.
Tomasz Kinecki to od lat muzyk różnych
formacji, m.in. Bielskiej Orkiestry Dętej,
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz, The
Djangos, Grupa Furmana, Retrospekcja,
Walimy w Kocioł. Jako perkusista występował w popularnych zagranicznych cyrkach
w Danii, Szwecji i Holandii. Współpracuje
z różnymi orkiestrami na Śląsku i w Małopolsce. Końcem 2016 r. założył agencję
artystyczną „arTKin” i od tamtej pory zajmuje się organizacją warsztatów i pokazów
w przedszkolach, szkołach, a także dla osób
dorosłych.
W 2018 r. stworzył inicjatywę „100 bębniarzy na 100-lecie Niepodległości”, w następstwie której liczna grupa muzyków prze-

foto: arch.

maszerowała ulicami Kóz. Rok później
dołączył do krakowskiego zespołu „Wataha Drums”, którego był fanem od wielu lat.
To właśnie dlatego tak szczerze i wprost
tłumaczy swoim uczniom, że marzenia da
się spełniać. Trzeba je tylko mieć i chcieć
za nimi podążać. Będąc niezwykle wrażliwym nie tylko w działaniach artystycznych, w 2013 r. rozpoczął szczytną akcję
wsparcia dla chorego kolegi („Raku sp...”).
Od lat otacza artystyczną opieką niepełno-

sprawnego chłopca i mobilizuje do gry na
perkusji.
Na uwagę zasługują niewątpliwe osiągnięcia Tomasza Kineckiego. W 2016 r. podczas Noworocznego Spotkania Twórców
i Animatorów Kultury Powiatu Bielskiego
za działalność kulturalną został wyróżniony przez Starostę Bielskiego, a od Wójta
Gminy Kozy otrzymał statuetkę „Semper
Melior – zawsze lepszy” w kategorii „Człowiek”. W dorobku ma także zaszczytne
tytuły „Osobowość Roku” oraz Srebrną
Odznakę Honorową Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr. Warto podkreślić, że
za tymi sukcesami stoi szczególny dar gromadzenia wokół siebie ludzi aktywnych
i umiejętność inspirowania ich swoimi
pasjami, co przy bardzo dużej sprawności
organizacyjnej przekłada się na szereg akcji
społecznych o charakterze charytatywnym
(R)
i edukacyjnym. 			

Wyróżnienia nauczycieli

Dzień Komisji Edukacji Narodowej był
okazją do wręczenia wyróżnień nauczycielom za efektywną pracę z dziećmi i młodzieżą. Wspólnie osiąganych wyników gratulował wójt Jacek Kaliński oraz zastępca
wójta Marcin Lasek.
Zgodnie z kryteriami wyróżnienia przyznawane są za osiągane wyniki w konkursach,

olimpiadach czy udział w zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych.
– Ostatnie miesiące były szczególne, wszak
pandemia koronawirusa zmieniała plany
i zamierzenia, a nauka zdalna była sporym
wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Wspólnie jednak wypracowano
rozwiązania, które znów przyniosły bardzo

dobre wyniki – mówi Marcin Lasek, zastępca wójta gminy Kozy.
Wyróżnienia trafiły do kilkunastu pedagogów z koziańskich szkół – przedszkola,
szkół podstawowych oraz liceum, te przyznano także dyrektorom poszczególnych
placówek.
(RED)

Przedszkole ma Super Dyrektora

Rozstrzygnięty został ogólnopolski
konkurs „Super Dyrektor Przedszkola”, którego wyniki ogłoszono 20
października podczas VIII Kongresu
Edukacji i Rozwoju w Warszawie. Jury
zdecydowało o przyznaniu prestiżowej nagrody pani Bożenie Blachurze,
dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach.
Wyróżnienie to jest efektem 39-letniej,
ciężkiej, ale i imponującej pracy zawodowej dyrektor koziańskiej placówki. W myśl
założeń konkursu doceniono w ten sposób
wdrażanie nowych pomysłów i stosowanie
pionierskich metod, przy równoczesnym
połączeniu profesjonalizmu menedżera,
wychowawcy i nauczyciela.
Pani Bożena Blachura dała się poznać nie
tylko jako świetny pedagog tworzący atmosferę sprzyjającą edukacji i wzmacniający samodzielność swoich podopiecznych,
ale także dyrektor realizujący sprecyzowaną wizję placówki, opartą na współpracy

foto: arch. PP w Kozach

z rodzicami i społecznością lokalną. Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej dzieciom
zapewniane są warunki do ich rozwoju
i umożliwienia im potencjalnego sukcesu
w życiu. Jako dyrektor podejmuje działania promujące przedszkole, dzięki czemu
dobrze dba o jego wizerunek. Niewątpliwie ważnym osiągnięciem w dotychczasowej pracy dyrektor Bożeny Blachury było
otwarcie nowego budynku przedszkola
przy ul. Akacjowej 8. Realizacja tego przedsięwzięcia wymagała bowiem wielu poświęceń i odpowiedniej organizacji, efekt

jest jednak wyśmienity, bo dzieci z gminy
Kozy mogą uczyć się i bawić w przestronnych i odpowiednio wyposażonych salach
dydaktycznych.
Jednym z ostatnich nowych rozwiązań,
które funkcjonuje w przedszkolu jest wykorzystywanie tablic multimedialnych
do pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Starania pani dyrektor przyczyniły się do
skutecznej realizacji dwóch projektów
unijnych. Dzięki temu zwiększył się dostęp
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
na terenie gminy poprzez realizację różnorodnych zajęć dodatkowych i podnoszenie
kwalifikacji samej kadry.
Co istotne, w każdych działaniach prowadzonych przez dyrektor Bożenę Blachurę
widać pasję i zaangażowanie w sprawy
placówki. Jest bardzo dobrym mediatorem
oraz menadżerem otwartym na sugestie
rodziców i pracowników, stawiającym na
pierwszym miejscu dobro dzieci.
(RED)

GMINA

Relacja z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy Kozy

14 października 2021 r., odbyła się XXXI
sesja Rady Gminy Kozy, na której Rada
Gminy zapoznała się ze zmianami statutu
Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, do których nie wniosła zastrzeżeń.
28 października 2021 r., odbyła się XXXII
sesja Rady Gminy Kozy, na której podjęto
następujące uchwały:
1) w sprawie Programu współpracy
Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;
2) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
jej przebiegu;
3) w sprawie opłaty targowej;
4) w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości;
5) w sprawie pokrycia części kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepocho-

dzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXI/188/20 Rady Gminy Kozy z dnia
21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kozy na lata 2021-2035;
7) w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXI/189/20 Rady Gminy Kozy z dnia
21 grudnia 2020 roku, Uchwała Budżetowa na 2021 rok Gminy Kozy;

Podczas sesji miało miejsce wręczenie
zaświadczenia o wyborze na radną przez
Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Beatę Skoczylas i złożenie ślubowania
przez radną Anetę Grońską wybraną do
Rady Gminy Kozy w okręgu nr 14 w Kozach w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Kozy zarządzonych na dzień
24 października 2021r.
Ponadto Rada Gminy zapoznała się
z raportem z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Kozy za lata

Stawki podatku

W tabeli prezentujemy stawki podatkowe na 2022 r.
Podatki

jednostka

stawka w 2021 r.
(w zł)

stawka w 2022 r.
(w zł)

1

Budynki mieszkalne

m2

0,85

0,85

2

Budynki zw.z dział.gospod.

m2

24,84

25,29

3

Budynki - materiał siewny

m2

11,62

11,83

4

Budynki gospodarcze

m2

4,70

5,20

5

Garaże wolnostojące

m2

6,60

7,30

6

Pozostałe budynki

2

m

8,37

8,52

7

Budynki świadczenia zdrowotne

m2

5,06

5,16

8

Budowle (od wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych)
a

kanalizacja

b

pozostałe

9

0,5%

0,5%

2%

2%

Grunt
a

zw.z dział.gospod.

m2

0,99

1,01

b

pod wodami stojącymi lub
pływającymi

2

m

4,99

5,08

c

pozostały

m2

0,52

0,53

d

objęty rewitalizacją

m2

0,52

0,52

e

drogi

m

0,26

0,26

2
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(UG)

foto: arch. UG.
Podczas XXXII sesji Rady Gminy Kozy ślubowanie
złożyła nowa radna Aneta Grońska.

2019-2020, a także sprawozdaniem Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach
Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(BRG)
Gminy Kozy www.bip.kozy.pl.

Spis powszechny kontrolnie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zakończony
został 30 września br. Jego pierwsze wyniki poznamy w styczniu
2022 roku, a zaprezentowane dane dotyczyć będą wówczas ogółu
naszego kraju w odniesieniu m.in. do liczby ludności według płci
i wieku, liczby budynków, liczby i powierzchni użytkowej mieszkań. Równocześnie w dniach 12-24 listopada br. przeprowadzane
jest badania kontrolne, a jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w ramach spisu. Wyniki tego badania pomogą w doskonaleniu przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, udział w nim
jest więc równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym. Co
ważne, badanie realizowane jest wyłączenie za pomocą wywiadów
telefonicznych, na losowo wybranej grupie 100 000 mieszkań. Ankieterzy kontaktują się tylko z numeru 22 828 88 88, ich tożsamość można potwierdzić za pomocą strony internetowej – www.
spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99. Podobnie, jak w trakcie
Spisu Powszechnego, ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer
karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl. Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności
(RED)
i mieszkań w 2021 r.				
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W ramach projektu „Poznaj Polskę”
uczniowie koziańskiego liceum wybrali się na wycieczkę do Krakowa, odwiedzając m.in. klasztor w Tyńcu, Muzeum
Narodowe i Kazimierz. W czasie wizyty
w klasztorze była okazja do poznania średniowiecznych zwyczajów benedyktynów,
poprzez pisanie prawdziwym piórem i atramentem. Równocześnie charyzmatyczni
przewodnicy sprawiali, że grupa nie mogła się nudzić. W Muzeum Narodowym
w Krakowie była zaś okazja do zwiedzenia
wystawy dotyczącej „Polskich Stylów Narodowych 1890-1918”. Uczniowie pozna-

Poznawali Polskę

li dzięki niej specyfikę malarstwa, ubioru za bardzo udany. Dobra i miła atmosfera
i wystroju wnętrz w Małopolsce na przeło- w jego ramach to kolejna odsłona integra(LIC/RED)
mie XIX i XX wieku oraz wpływ ówczesnej cji uczniów „po pandemii”.
tożsamości narodowej na polską
sztukę w tamtych czasach. Na koniec zwiedzano Kazimierz – starą
żydowską dzielnicę, a wrażenie wywarły m.in. podczas spaceru uliczki
odzwierciedlające różnorodność
tego miejsca przed II wojną światową. Zwiedzano także synagogę
i cmentarz żydowski, co pozwoliło
poznać najważniejsze elementy jufoto: arch. Liceum
daizmu. Wyjazd można więc uznać

Międzynarodowe lekcje

Październik w Baczyńskim można uznać
za miesiąc intensywnych działań, które
pomimo wielkich obaw udało się sfinalizować. Po wielu miesiącach „zdalnego”
zawieszenia zrealizowano jeden z najważniejszych celów postawionych na początku
tego roku szkolnego. Trzy klasy – 1a, 2a
i 2b, w dniach 17-21 października br. brały
udział w warsztatach „Euroweek” w Długopolu Zdroju. Euroweek to międzynarodowy program mający na celu rozwój
zdolności intelektualnych, przywództwa,
kreatywności, komunikacji oraz umiejęt-

Przedszkolaki
artystycznie

Dzieci z grupy „Wiewiórek” Przedszkola
Publicznego w Kozach w uroczysty sposób w Domu Kultury podziękowały nauczycielom z całej gminy za serce i trud,
jaki na co dzień wkładają w wychowanie
i edukację dzieci. Przedszkolaki, pod
opieką wychowawczyń, przygotowały
krótki występ artystyczny, którym uświetniły uroczystą galę z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Piosenka, zaśpiewana z głębi
serca, wiersz, wypowiedziany dziecięcym
głosem oraz taniec, który nie zawsze jest
idealny okazały się doskonałym prezen(PP)
tem z okazji tego święta. 		

ności interpersonalnych. Efekty osiągane
są dzięki stosowaniu różnorodnych technik, podejścia formalnego, nieformalnego i ponadkulturowego, dzięki czemu
uczestnicy uczą się zasad integrujących
grupę oraz wdrażają do zrozumienia obecnego świata. W tym roku nasi uczniowie
współpracowali z wolontariuszami pochodzącymi z Kosowa, Albanii, Hiszpanii
oraz Włoch. Poznali historię i kulturę tych
państw, ale przede wszystkim przeszli cykl
intensywnych warsztatów, dzięki którym
zespoły klasowe integrowały się ze sobą

i wolontariuszami. Zajęcia pomogły im na
nowo spojrzeć na takie wartości jak: wspólne działanie, wzajemne zaufanie, solidarność, dyskrecja, zrozumienie i wsparcie,
akceptacja, tolerancja. Pokazały równocześnie, że w młodych ludziach drzemią
ogromne pokłady wrażliwości i otwartości.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że językiem
komunikacji był przede wszystkim język
angielski, co pozwoliło podnosić kompetencje językowe i przełamywać bariery komunikacyjne.
(LIC/RED)

Zdobywają szczyty

16 uczniów podjęło wyzwanie „rzucone” w czerwcu przez szkolnego Geomaniaka, czyli miłośnika przyrody, pieszych wędrówek, poznawania zakątków
Polski – nauczyciela geografii w SP2.

Wakacyjny challenge pod hasłem „Zdobywamy szczyty” miał na celu zdobycie
i utrwalenie na zdjęciu minimum trzech

dowolnych polskich szczytów. Niektórzy zrobili to podczas jednej wycieczki,
inni wybierali najwyższe, jeszcze inni
zrobili trzy wycieczki, podczas których
zdobyli po trzy szczyty. Uczniowie wędrowali po Beskidach,
Bieszczadach i Pieninach.
Wędrowali z rodzicami,
przyjaciółmi, w małych
grupach lub całymi zespołami.
Przyznać trzeba, że to
ciekawa akcja i wyzwanie, które zmobilizowało
wiele osób do aktywnego
spędzania wolnego czasu.
Efekt górskich, wakacyjnych wędrówek uczniowie podziwiać mogą
foto: arch. SP2
obecnie na szkolnej gazetce, a zdjęcia mobilizują i inspirują do kolejnych, aktywnych
wypraw.
(SP2/RED)

EDUKACJA

Dzieci ze SP2 przejęły się losem koali żyjących w dalekiej Australii, którym – niestety,
grozi wyginięcie, dołączając do wyjątkowej
akcji pomocowej.
Do problemów tych sympatycznie wyglądających zwierząt przyczyniły się ogromne
pożary australijskiego buszu spowodowane zmianami klimatycznymi oraz zanikanie ich naturalnego środowiska z powodu
źle zrównoważonej gospodarki człowieka.
Na szczęście ludzie potrafią się jednoczyć i działać razem dla wspólnego dobra.
W 1973 roku lokalni mieszkańcy miasteczka Port Macquarie otwarli szpital, by po-

Zielona pracownia otwarta!

Uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni geograficznej w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się w październiku.
To efekt udanego startu w wojewódzkim konkursie. Przypomnijmy, że SP1
znalazła się wśród laureatów konkursu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zielona Pracownia 2021”, uzyskując
nagrodę pieniężną w wysokości 8000 zł,
zapewniając sobie tym samym możliwość
sfinansowania projektu odnowienia i wyposażenia pracowni geograficznej. Dzięki
uzyskanym środkom w sali wymieniono
meble, zakupiono nowe globusy i komplet
map świata. Wyposażono ją także w tablicę
interaktywną wraz z projektorem, tellarium
(SP1/RED)
oraz model jaskini krasowej.

foto: arch. SP1

Koale i dzieciaki

móc rannym i chorym koalom.
Aby wspomóc placówkę finansowo, powstała inicjatywa dająca możliwość wirtualnego zaadoptowania zwierzątka polegająca na ratowaniu i leczeniu rannych lub
chorych koali. To równocześnie wsparcie
dla ochrony i rozbudowy siedliska czy
zapewnienie materiałów edukacyjnych
zwiększających świadomość społeczną na
temat życia zwierząt.
Koziańscy drugoklasiści dołączyli do
wsparcia wybierając młodego koalę o polsko brzmiącym imieniu – Janek (Maria River Road Jan), którego znaleziono na środ-
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ku drogi. Był bardzo słaby i ważył za mało.
Jaś jest uwielbiany przez wolontariuszy.
Nadal nie nadaje się do wypuszczenia na
wolność, dlatego zostaje pod opieką szpitala. Dzięki zaangażowaniu i pomocy dzieci
z „Dwójki”, przez rok będzie miał fundusze
na swoje leczenie. – Wszyscy trzymamy
kciuki za Jaśka oraz inne koale przebywające w szpitalu i mamy nadzieję, że dzięki
takim akcjom i chęci nasienia pomocy, te
cudowne istoty zostaną uratowane – podkreślają wspólnie wszystkie zaangażowane
(SP2/RED)
w projekt osoby.		

Rajd w „Dwójce”

Powszechnie wiadomo, że „Ruch to zdrowie”. Chcąc propagować tę ideę, 8 października br. wszyscy uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 wyruszyli na rajd szkolny. Najmłodsze dzieci udały się na place zabaw, klasy 4, 5 i 6 dotarły do Wilczego Stawu, klasy 7 i 8 na Hrobaczą Łąkę. Podczas
wycieczki nie zabrakło wspólnych zabaw
integrujących i wolnych chwil przeznaczonych na odpoczynek, można więc było podziwiać piękno otaczającej nas przyrody.
To ważne wydarzenie w szkolnej codzienności, wszak dzięki tego rodzaju imprezom
młodzi ludzie uczą się, jak organizować
swój czas wolny w sposób aktywny, po-

dejmować wyzwania zgodnie ze swoimi
możliwościami oraz pokonywać własne
trudności. To równocześnie okazja do
zaznajomienia się z problemem odpowie(SP2/RED)
dzialności za siebie i innych.

foto: arch. SP2

Różowa skrzyneczka

Od października Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozach przystąpiła do akcji fundacji „Różowa
skrzyneczka”, której celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym, zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni
publicznej oraz dostęp do rzetelnej edukacji w zakresie miesiączkowania w szkole. Dzięki
sponsorom, w szkole w damskich toaletach zostały zainstalowane tytułowe różowe skrzyneczki. Znajdują się w nich darmowe podpaski i tampony. Działamy zgodnie z zasadą:
weź jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar! Szczegóły odnośnie projektu znaleźć
można w sieci – www.rozowaskrzyneczka.pl.				
(SP1)

Pierwszaki po ślubowaniu

Tradycyjnie 14 października – w Dniu
Święta Komisji Edukacji Narodowej, w sali
Domu Kultury w Kozach odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia czterech klas
pierwszych SP nr 1. Pierwszaki zaprezentowały się wyśmienicie, w rytmie poloneza
dziarsko wkraczając na scenę. Tam czekały już na nich bajkowe postacie smerfów
i czarownicy, w rolę których wcieliły się
starsze koleżanki z klasy czwartej. Uczniowie klas pierwszych śpiewająco zdali
egzamin. Wykazali się znajomością sym-

boli narodowych, zasad
bezpieczeństwa, regulaminów szkolnych, a także
umiejętnościami recytatorskimi i wokalnymi. Po
złożeniu ślubowania zostali uroczyście pasowani
na ucznia z rąk dyrektora
szkoły. Uwieńczeniem całej uroczystości były upominki, dyplomy i zdjęcia.
(SP1/RED)

foto: arch. SP1
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WYDARZENIA

Okazała kwota zebrana została podczas
charytatywnej akcji zorganizowanej w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach.
Wszystko na rzecz Ani Czader, uczennicy
SP nr 1 w Kozach, która boryka się z różnymi problemami zdrowotnymi związanymi z przedwczesnym przyjściem na świat.
Mimo przeciwności losu dziewczynka jest
pogodnym i aktywnym dzieckiem, na którego ustach często gości uśmiech. Potrzebuje
jednak stałej opieki, współpracy z terapeuta-

Ponad 21 tysięcy!
mi, bierze udział w turnusach rehabilitacyjnych. Organizacja pikniku „Gramy dla Ani”
była więc okazją do wsparcia małej wojowniczki. Odbyły się m.in. zawody sportowe
z udziałem dzieci i dorosłych, maraton zumby, gry i zabawy drużynowe, przede wszystkim jednak zbierano również pieniądze.
Zorganizowano kiermasz, pieniądze trafiały
też do specjalnych skarbonek.
– Wsparcie daje nam szansę m.in. na
udział w turnusach rehabilitacyjnych. Dla-

tego dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia
i wsparcia dla Ani – podsumowuje pani
Magdalena, mama dziewczynki. Dziewczynkę wesprzeć można w każdej chwili,
wpłacając pieniądze poprzez Fundację
Zdążyć z pomocą – www.dzieciom.pl/
podopieczni/22963.
Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Kozianki oraz Centrum Sportowo-Widowiskowe.
(RED)

foto: arch. CSW

Współpraca popłaca

Kolejne sukcesy Gminy Kozy oraz Spółdzielni Socjalnej Kino Marzenie w Kozach w zakresie pozyskiwania środków europejskich
udowadniają, iż współpraca popłaca. Jeszcze w tym roku dla mieszkańców Gminy Kozy zaoferowana zostanie możliwość udziału
w dwóch projektach społecznych.
W ramach projektu „Klub Seniora w Gminie Kozy”, którego liderem jest Spółdzielnia Socjalna, a Partnerem Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kozach zwiększona zostanie liczba miejsc
w klubie, z dotychczasowych 20 do nie mniej niż 40. Pandemia
koronawirusa przez wiele miesięcy zablokowała możliwość prowadzenia zajęć w klubie. Grono specjalistów pracowało nad przygotowaniem protokołów sanitarnych, dzięki czemu po uzyskaniu zgody
od Wojewody Śląskiego w maju br. klub wznowił swoją działalność.
W okresie przejściowym z usług korzystały głównie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Klub Seniora zapewnia animację czasu w wymiarze nie mniejszym
niż 62 godziny miesięcznie, usługi specjalistów dostosowane do potrzeb i oczekiwań seniorów i seniorek, działania z zakresu animacji
środowiska senioralnego, transport na zajęcia oraz posiłek podczas
zajęć. W najbliższych dniach rozpoczęta zostanie rekrutacja do
udziału w projekcie. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach.
Kolejny sukces to pozyskanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach dofinansowania na realizację projektu „Aktywna
integracja w Gminie Kozy”. Projekt ma na celu zwiększenie poziomu integracji społecznej oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Oferta skierowana jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców i mieszkanek Gminy Kozy, bez względu na wiek. W ramach
projektu wdrażane będą instrumenty aktywnej integracji, takie jak
m.in. treningi społeczne, kursy i staże zawodowe oraz inne, indywidualnie dobrane.
Spółdzielnia Socjalna Kino Marzenie w Kozach jako podmiot eko-

nomii społecznej odgrywa istotną rolę we wdrażaniu usług społecznych w naszej gminie. Prowadzi Centrum Integracji Społecznej
ukierunkowane na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz
niepełnosprawnych, Klub Integracji Społecznej udzielający wsparcia o charakterze społecznym i zawodowym oraz Klub seniora, którego oferta skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia.
Tytuł projektu

Klub Seniora w Gminie
Kozy

Aktywna integracja w Gminie
Kozy

Wartość
projektu

1.315.584,00 zł

429.120,00 zł

Wartość dofinansowania

1.223.493,12 zł

364.752,00 zł

Grupa docelowa

Kobiety i mężczyźni
zamieszkujący na terenie
Gminy Kozy, nieaktywni zawodowo w wieku
powyżej 60 roku życia, ze
szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami

Bezrobotni i nieaktywni
zawodowo mieszkańcy
i mieszkanki gminy Kozy, bez
względu na wiek, ze szczególnym uwzględnieniem osób
z niepełnosprawnościami

Planowane
działania

Prowadzenie klubu seniora, który czynny będzie
co do zasady przez 5 dni
każdego tygodnia, animacja środowiska senioralnego, transport na zajęcia
i w drodze powrotnej,
zapewnienie poczęstunku
podczas zajęć

Opracowanie i wdrażanie
indywidualnej ścieżki reintegracji, w ramach której oferowane będą formy wsparcia
takie jak: treningi społeczne,
wsparcie psychologiczne,
doradztwo zawodowe, kursy
i staże zawodowe, terapie,
działania społeczno-kulturalne

Rekrutacja

Prowadzona przez
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kozach
w terminie od 01.10.2021 r.
do 30.11.2021 r.
Osoba kontaktowa:
Danuta Ficek, tel.
338175827, wew. 5
Koordynator projektu:
Łukasz Matlak

Prowadzona przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kozach w trybie ciągłym, aż
do wyczerpania limitu miejsc.
Osoba kontaktowa:
Dorota Sablik, tel. 338175827,
wew. 5
Koordynator projektu:
Łukasz Matlak

SPOŁECZEŃSTWO

Kozy w Kenii mają się dobrze

Wszystko zaczęło się w roku 2019, gdy
z powodzeniem zainicjowany został
projekt „Koza dla rodziny w Kenii”.
Związki Gminy Kozy z afrykańskim
krajem są od tego czasu systematycznie umacniane, pojawiają się kolejne
szczytne inicjatywy, w tym najnowsza – budowa nowoczesnego Centrum
Rehabilitacji w Kenii dla potrzebujących dzieci z całego świata.
Przed dwoma laty Fundacja Help Furaha
uruchomiła unikatowy projekt, który nie
tylko w koziańskiej społeczności odbił się
szerokim echem. Dzięki zbiórce pieniędzy
w ramach akcji „Koza dla rodziny w Kenii”
zgromadzono środki, które umożliwiły zakup 43 kóz dla 43 rodzin dzieci z porażeniem
mózgowym i autyzmem, aktywnie uczestniczących w terapii zajęciowej. Dokładnie
8 sierpnia 2019 roku część kózek trafiła do
nowych właścicieli, którzy zobowiązali się
do opieki nad nimi i przekazania pierwszych
koźlątek innym oczekującym rodzinom.
Przedsięwzięcie wspomniane, odbywające się pod honorowym patronatem wójta
Gminy Kozy Jacka Kalińskiego, pozwoliło
na zrealizowanie konkretnych celów. Te
najistotniejsze to podniesienie stopy życiowej rodzin biorących udział w projekcie. Koza w Afryce to zwierzę, które często
ratuje życie w obliczu biedy i trudnych

rapię swoich pociech. Nie sposób pominąć
również satysfakcję samych darczyńców,
którzy zdecydowali się na to bezinteresowne wsparcie.
Bezpośredni związek z opisanym projektem z koziańskim udziałem ma kolejna
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nie Kozy, jej mieszkańcach, a nade wszystko ich otwartości na pomoc. Potwierdzają
to niedawne odwiedziny i obecność ze specjalnym stoiskiem podczas wrześniowych
dożynek gminnych. W trakcie realizacji
jest tymczasem następny szczytny pro-

foto: Mat. Fundacji Help Furaha

Akcja„Koza dla rodziny w Kenii” zainicjowana w 2019 roku zakończyła się sukcesem, dzięki czemu
przy udziale koziańskiej społeczności udzielono istotnego wsparcia rodzinom dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem.

wartościowa inicjatywa pod nazwą „Koza
Szczęścia”. To wartościowa książeczka
edukacyjno-terapeutyczna
zawierająca
dziesięć bajek. Ich akcja rozgrywa się w Europie oraz Afryce, a elementem łączącym
i jednocześnie baśniowo-magicznym, jest
„Koza Furaha” (w języku
suahili słowo „furaha” znaczy „szczęście”). Pomaga
ona bohaterom pokonać
lęki, uczy zasad życia społecznego, ostrzega przed
niebezpieczeństwem i daje
nadzieję na dobre rozwiązanie pojawiającego się
problemu. W nietypowej
książeczce zawarte zostały
zarazem propozycje takich
aktywności dla dzieci, by
nawet osoba nie posiadająca wykształcenia pedagogicznego, psychologicznego lub terapeutycznego
„Koza Szczęścia” to tytuł unikatowej książeczki, której nabycie przy- mogła zainicjować pożyczyni się do wsparcia budowy nowoczesnego Centrum Rehabilita- teczne działania w oparcji w Kenii dla potrzebujących dzieci z całego świata.
ciu o przeczytany tekst.
Dorosły czytając dziecku
warunków życia. Daje szansę przetrwania, lub grupie wybraną bajkę może również
choćby poprzez zapewnienie zdrowego zaproponować własną koncepcję ćwiczeń
mleka dla dzieci. Szybko okazało się to inspirujących wszechstronny rozwój.
również motywacją dla innych kenijskich Wspierając biedne rodziny w Kenii Fundarodzin, które do tej pory zaniedbywały te- cja Help Furaha nie zapomina więc o Gmi-

jekt. To budowa nowoczesnego Centrum
Rehabilitacji w Kenii dla dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem i zespołem
Downa z całego świata. Na ten właśnie cel
przeznaczane są wszystkie środki z datków,
darowizn, zbiórek bądź sprzedaży, m.in.
przywołanych książeczek „Koza Szczęścia”
czy symbolicznych bransoletek szczęścia.
Dzięki zaangażowaniu darczyńców Fundacja dokonała już zakupu działki w dogodnej lokalizacji na pograniczu hrabstw Meru
i Isiolo. – Chcielibyśmy, aby nowe Centrum służyło jak największej liczbie dzieci
nie tylko z Kenii, ale każdemu dziecku z Europy i świata, gdyż jest to projekt międzynarodowy. Dlatego też naszym marzeniem
jest budowa hostelu, który będzie gościć
rodziców (opiekunów) i dzieci na turnusy rehabilitacyjne. Pozostała część nabytej
ziemi wykorzystana zostanie na projekty
agrokultury, uprawę warzyw i owoców,
kurze farmy oraz farmę królików, które już
pomagają nam w terapii sensorycznej dla
dzieci – podkreśla Marek Krakus, prezes
Fundacji Help Furaha.
Szczegółów, również tych łączących
w słusznej sprawie Kenię z Gminą Kozy,
osoby zainteresowane szukać mogą na
stronie internetowej pod adresem: www.
helpfuraha.org lub profilu w mediach społecznościowych:
www.facebook.com/
(Marcin Nikiel)
HelpFuraha.		
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Narodowe Święto Niepodległości

Tegoroczne obchody święta 11. listopada – po rocznej przerwie spowodowanej pandemią – znów mogły mieć
charakter uroczysty. Była więc msza
święta w intencji Ojczyzny, złożenie
wiązanek kwiatów pod tablicami pamiątkowymi, ponownie do biegowej
rywalizacji przystąpili miłośnicy aktywnego spędzania czasu, zaopatrzeni
w biało-czerwone barwy.
Nie zabrakło również imprez towarzy-

szących. Kilka dni wcześniej odbywał
się wernisaż wystawy konkursowej
„Kozy, kozianie, zapis subiektywny”,
odbyło się spotkanie w ramach konkursu Koziańskich Anegdot, w Pałacu
Czeczów ponownie przeprowadzono
Konkurs Recytatorski. Do wszystkich
wydarzeń wracamy zdjęciowymi migawkami, część z nich szczegółowo
przybliżamy na innych stronach.
(MS)

Tradycyjnie
świętowanie odbywało się także
w formie sportowej. Tym razem
miłośnicy aktywnego spędzania
czasu biegali na
stadionie przy
ulicy Przeczni.

W ramach obchodów odbył się
także wernisaż wystawy konkursowej „Kozy, kozianie, zapis subiektywny”.

„Śladami tamtych dni” – w godzinach popołudniowych chętni mogli wziąć udział w historycznym
spacerze po naszej miejscowości poznając miejsca
związane z działalnością niepodległościową
i patriotyczną w Kozach na pocz. XX wieku. Trasa
spaceru wiodła od Pałacu Czeczów, obok Domu
Kultury, domów Byrskich i Borthów, dawnego kina,
kończąc się pod tablicami pamiątkowymi przy
kościele. Wydarzenie „Ślady tamtych dni” zorganizowane zostało przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Kozach.

LISTOPADOWE UROCZYSTOŚCI
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Jednym z wydarzeń wpisujących się w listopadową atmosferę i uzupełniający wszystkie
wydarzenia był „Wieczór koziańskich anegdot”,
o którym więcej piszemy na stronie 18.

Pod tablicami pamiątkowymi tradycyjnie złożone
zostały wiązanki kwiatowe. Na zdjęciu Przewodniczący Rady Gminy Miłosz Zelek, wójt Gminy Kozy Jacek
Kaliński oraz proboszcz Parafii Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza – ks. Andrzej Piotrowski.

Na placu przy kościele
tradycyjnie już zgromadziło
się sporo osób świętując
wspólnie 103. rocznicę Święta
Niepodległości.

Uroczystości tradycyjnie uświetniła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta – zarówno
w części oficjalnej, jak i sportowej.

W przededniu święta 11. listopada, w Pałacu Czeczów odbywał się Konkurs Recytatorski – nagrody
i wyróżnienia przyznano w 4 kategoriach – szerzej
przybliżamy wydarzenie na stronie 19.

Podczas uroczystej mszy świętej
w intencji Ojczyzny, pojawiły się m.in.
liczne poczty sztandarowe.

foto: Sebastian Harężlak, arch.
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Drużyna UKS Kozy z rocznika 2011
oraz rodzice dzieci uczęszczających na
klubowe zajęcia wzięli udział w wydarzeniu „Gramy dla Ani”, które niosło
ze sobą szczytne przesłanie.
Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Kozianki odbyła się w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach i miała
charakter zbiórki charytatywnej na rzecz
Ani Czader – dziewczynki, która wskutek
przedwczesnego przyjścia na świat boryka
się z mózgowym porażeniem dziecięcym –
o wydarzeniu piszemy również na stronie 8.
W turnieju piłkarskim, w którym wyjątkowo nie była prowadzona klasyfikacja
końcowa, młodzi zawodnicy UKS Kozy
zaprezentowali się ze znakomitej strony
w meczach z rówieśnikami z Bujakowa,

Największy Kozak

foto: Damian Kramski/Red Bull

Startujący w wyścigach enduro kozianin
Dominik Olszowy pozytywnymi akcentami zakończył sezon outdoorowy.
Jako obrońca tytułu Dominik Olszowy przystąpił w październiku do finału
„Red Bull Enduro Ligi 2021” z udziałem
18 najlepszych specjalistów od widowiskowego ścigania. W prestiżowej rywalizacji w Dębskiej Woli zawodnik z Kóz
objął prowadzenie na samym starcie
i z bezpieczną przewagą nad konkurentami nie oddał go aż do mety. Zyskał
zatem ponownie zaszczytne miano Największego Kozaka Enduro w Polsce.
Krótko po wspomnianym starcie kozianin zakończył oficjalnie sezon outdoorowy. Co istotne – w bardzo dobrym
nastroju, meldując się na 10. miejscu
w łącznej punktacji Mistrzostw Świata
Hard Enduro.
(RED)

Szczytne granie

Brzeszcz oraz Kęt. Podzieleni
na dwa składy (Jakub Kipping,
Wojciech Muszyński, Mateusz
Nycz, Jakub Maciąg, Szymon
Oczko, Mikołaj Kojder, Maksymilian Misiarz / Borys Jagosz,
Kacper Koczur, Oliwier Fedorowicz, Szymon Mieszczak,
Filip Rocchia, Stanisław Malarz, Franciszek Spratek, Jakub
Sołczykieiwcz) wygrali niemal
wszystkie spotkania, a bezpośrednia konfrontacja obu koziańskich zespołów była prawdziwą ozdobą zmagań.
Po futbolowej części przedsięwzięcia przeprowadzono rozgrywki w piłce
siatkowej, w których nie zabrakło przedstawi-

foto: Arch. UKS Kozy

cieli UKS Kozy. I tu nie wyniki były najistot(MA)
niejsze, a pomoc w szczytnym celu.

Poziom światowy

Sukcesów reprezentantów Stowarzyszenia Sportów Siłowych Benchpress
Kozy ciąg dalszy. Po kolejne medale
imprezy światowej rangi sięgnęli w Pabianicach.
W drugiej połowie października koziańska
grupa wzięła udział w Mistrzostwach Świata
federacji GPC w trójboju siłowym. Ogółem
wystartowało w czempionacie 600 zawodników z 25 krajów. Reprezentanci gminy
Kozy nie mieli zatem łatwego zadania wśród
silnej konkurencji, ale powtórnie zademonstrowali formę na wagę medalowych łupów.
W wadze 49,3 kg Magdalena Szpila sięgnęła po najcenniejszy z medali, uzyskując
rekordowy wynik 130 kg. Okazała się jednocześnie najlepszą z wszystkich juniorek
startujących w Pabianicach.
Znakomicie poradził sobie także Grzegorz
Drewniany. W trójboju zgromadził 675 kg,

foto: Arch.Stowarzyszenia Benchpress
Kozy

poprawił tym samym własne życiowe osiągnięcia. Na tym nie poprzestał, bo w konkurencji martwego ciągu z rezultatem 270
kg zdobył srebrny medal.
Kolejny z medalistów Stowarzyszenia
Benchpress w następstwie światowej imprezy to Marcin Helwig. W gronie seniorów w wadze 82 kg ustąpił tylko rywalowi
z Anglii, przegrywając z nim wagą ciała.
Srebro to efekt podniesienia ciężaru 270
kg.
Tradycyjnie już sukces stał się udziałem
najbardziej doświadczonego z kozian Wiesława Wróbla. W martwym ciągu kategorii
masters w wadze 100 kg był bezkonkurencyjny z doskonałym wynikiem 255 kg.
Przed trójboistami z gminy Kozy zakończenie sezonu, którym będzie Puchar
Świata XPC w Siedlcach, zaplanowany
(MA)
w terminie 18-21 listopada br.

SPORT

Pierwsza pomoc bez tajemnic

W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach kierownicy
grup piłkarskich UKS Kozy odbyli przeszkolenie z zakresu
podstaw pierwszej pomocy.
Podczas szkolenia, przeprowadzonego przez ratownika medycznego Annę Buzderewicz, kierownicy koziańskiego klubu zdobyli
niezbędną wiedzę do udzielania pomocy podczas typowych kontuzji w piłce nożnej oraz ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową przy użyciu fantomu.
– Wsparcie od kierownika dla trenera przeszkolonego już w tym
zakresie jest bardzo ważne. W trosce o bezpieczeństwo dzieci grających w naszym klubie chcemy zapewnić możliwe jak najlepsze
(R)
warunki – informują przedstawiciele UKS Kozy.

Turniej „Szachy z Orłem” zajmuje niemal
stałe miejsce w kalendarzu sportowych
wydarzeń w Kozach. I tym razem w październiku nie zabrakło chętnych do takiej rywalizacji, której stawką był Puchar
Wójta Gminy Kozy Jacka Kalińskiego.

Na szczegółowe podsumowanie jesiennych występów piłkarzy LKS Orzeł
Kozy w rozgrywkach ligowych szczebla
A-klasy przyjdzie jeszcze zapewne stosowna pora, ale już teraz rundę na jej
finiszu ocenić można pozytywnie.
Kolejne mecze o punkty kozianie zaliczyli w październiku. Część z nich zdołali
rozstrzygnąć na swoją korzyść, prezentując przede wszystkim odpowiedni poziom zaangażowania. Wysokie porażki
w konfrontacjach wyjazdowych z zespołami z Pisarzowic i Bystrej podopieczni trenera Marcina Stefanowicza zrekompensowali sobie i kibicom podejmując w sobotę
9 października LKS Przełom Kaniów. Na
przerwę to goście schodzili z przewagą
gola, ale zryw Orła okazał się piorunujący.
W 52. minucie wyrównał Michał Komędera, niebawem prowadzenie gospodarzom
zapewnił Jakub Kunicki, zaś w 75. minucie
triumf kozian przypieczętował Przemysław
Pielesz.

Szachy z Orłem

W grupie A zawody w sali Domu Kultury odbywały się na przestrzeni dwóch
dni. Triumfował w nich Cyprian Gepfert
z MUKS SZS Cieszyn, który wyprzedził
najlepszego z reprezentantów LKS Orzeł
Kozy Jakuba Marszałka. Na podium zameldował się także kolega klubowy triumfatora Nikodem Glajc.
Z koziańskiego grona
na odnotowanie zasługują również miejsca 8-9., jakie uzyskali
odpowiednio Mateusz Franczak i Maciej
Targosz.
foto: LKS Orzeł Kozy
W jednodniowych

Waleczni piłkarze
Równie imponująca futbolowa remontada
stała się udziałem Orła na zakończenie październikowej rywalizacji, którą poprzedziła
wysoka porażka z liderem ligi KS Międzyrzecze oraz minimalna domowa przegrana
z ekipą Sokoła Hecznarowice. Wyjazd do
Międzybrodzia Bialskiego na spotkanie
z tamtejszym Żarem zapowiadał się na
niełatwy i takim też był. Przyjezdni jako
pierwsi zdobyli gola, którego w 5. minucie
strzelił Roman Cholewa. Kolejne minuty
to lepsza postawa przeciwnika, który zbudował przewagę 2:1, utrzymującą się do...
90. minuty. W czasie doliczonym zespół
z Kóz przebudził się, a strzały Kacpra Polakowskiego i Konrada Janosza dały komplet
punktów w rzadko widywanych okolicznościach nawet na a-klasowych boiskach.
Na samo zakończenie rundy Orzeł podejmował zespół z Ligoty, z którym zgodnie
podzielił się łupami, choć po trafieniu Janosza to gospodarze bliżej byli odniesienia
wygranej.
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foto: UKS Kozy

zmaganiach grupy B bezkonkurencyjny
okazał się Jarosław Wieczór-Szczerbowicz
z Bestwiny. Szachowe umiejętności na
miarę lokat na „pudle” zademonstrowali
Artur Kajzar i Michał Chmara (obaj w barwach Orła). Tuż za nimi sklasyfikowany
został kolejny z zawodników gospodarzy
Maciej Honkisz. Na odnotowanie zasługują ponadto 6. pozycja Sabiny Kotyli oraz 9.
Wiktora Cieśli. „Szachy z Orłem” zgromadziły łącznie 47 szachistów z terenu gminy,
klubów z województwa śląskiego i małopolskiego oraz gości z Ukrainy. Poziom
sportowy dopisał, a świadczyć o tym może
14 uzyskanych norm na wyższe kategorie
szachowe.
(MA)

Z dorobkiem 17 „oczek” (w tym 5 zwycięstw) piłkarze Orła zameldowali się jesienią w środku ligowej stawki, co ważne
z bezpieczną przewagą nad strefą spadkową.
Październikowe wyniki seniorów LKS
Orzeł Kozy w A-klasie Bielsko-Biała:
KS Bystra – LKS Orzeł 6:0 (3:0)
LKS Orzeł – LKS Przełom Kaniów 3:1 (0:1), gole:
Komędera, Kunicki, P.Pielesz
KS Międzyrzecze – LKS Orzeł 6:0 (6:0)
LKS Orzeł – LKS Sokół Hecznarowice 1:2 (0:1), gol:
K.Polakowski
LKS Żar Międzybrodzie Bialskie – LKS Orzeł 2:3
(1:1), gole: Cholewa, K.Polakowski, Janosz
LKS Orzeł – LKS Ligota 1:1 (1:0), gol: Janosz
Skład LKS Orzeł: Marcin Kozielski, Wojciech Waluś,
Kacper Polakowski, Jakub Kunicki, Konrad Janosz,
Szymon Polakowski, Jakub Mrozek, Łukasz Pielesz, Jakub Matlak, Roman Cholewa, Przemysław
Pielesz, Artur Paw, Daniel Mańkowski, Dominik
Ozimina, Maciej Wróbel, Michał Komędera, Maksymilian Naglik, Łukasz Duźniak, Damian Mazur
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Początkiem XX w. mieszkaniec Górnej
Wsi w Kozach zarzekał się, że sprzeda
wszystko i wyjedzie do Ameryki. O jego
dalekosiężnych planach wiedzieli wszyscy.
Ostatecznie sprzedał on swój dom i kupił inny, po drugiej stronie potoku, gdzie
zamieszkał. Odtąd teren zwykło się zwać
„Ameryką”.
W każdej wsi, nawet najmniejszej, jej obszar dzieli się na tzw. przysiółki. Często
same nazwy mają ciekawe pochodzenie.
Dotyczą krajobrazu, ukształtowania terenu, rodzaju prowadzonej gospodarki, występowania określonych obiektów, bądź
zamieszkiwania przez konkretne osoby.
W Kozach możemy z marszu wymienić
kilkadziesiąt nazw dzielnic, czyli tzw. przysiółków. Niektóre weszły na stałe do języka potocznego, inne zostały zapomniane,
a jeszcze inne stały się nawet nazwami urzędowymi. W 2005 roku Rada Gminy Kozy
przyjęła uchwałę ustalającą urzędowe nazwy części miejscowości Gminy Kozy. Od
tego czasu nasza gmina dzieli się na: Centrum, Dolna Wieś, Górna Wieś, Bagrówka,
Stary Dwór, Osiedle 100, Osiedle Północ,
Pod Kamieniołomem, Gaje, Zagroda,
Mała Kępa, Folwark, Pasieki, Kamienna
Łąka, Krzemionki, Małe Kozy. Dodatkowo
obowiązuje także Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) prowadzony przez Główny Urząd
Statystyczny. W rejestrze tym, oprócz przyjętych w 2005 r. przez Radę Gminy nazw,
pojawia się jeszcze jedna – Wróblowice.
I tu zaczynają się kontrowersje, ponieważ
– jak głosi tradycja – Wróblowicami zwano południowo-wschodnią część dawnej
miejscowości Lipnik (dziś dzielnica Bielska-Białej) tuż przy granicy z Kozami. Używanie nazwy „Wróblowice” w odniesieniu
do zachodniej części Małych Kóz jest więc
błędne.
Pośród zapomnianych już dziś nazw topograficznych, wymieć należy kilka o ciekawym pochodzeniu pod względem językowym. W rejonie Małych Kóz używano
określenia „Koci Zamek”. Nazwa ta nie
miała nic wspólnego z kotami. Miejsca o takiej nazwie, występują dość powszechnie
na południu Polski, a pochodzą z okresu
wojen husyckich, kiedy to oddziały taborytów – wojsk opartych o bojowe, czterokołowe wozy konne, obozowały na obszarze
północnych stoków Karpat. Słowo „koci”
a właściwie „kocsi” (wym. koczi) oznacza

DUABUSCAPRIS

Ameryka w Kozach
wóz w języku węgierskim, a w języku czeskim „kočá” to kareta.

Przy granicy z wsią Bujaków możemy
podziwiać pięknie zachowany budynek
karczmy dworskiej z 1828 roku. Nazywano
ją „Karczma na Flakach”, a obszar tej części
Kóz „Flaki”. Jest kilka hipotez, mówiących
o pochodzeniu tej nazwy, jednak – najbardziej oczywista – mówiąca o tradycyjnej
koziańskiej potrawie, w której miała specjalizować się karczma. Druga dotyczy morderstwa, jakie miało miejsce na pocz. XX
w. w tej okolicy. Denat miał być znaleziony
z rozciętym brzuchem i z rozwleczonymi
na większym obszarze wnętrznościami.
Trzecia hipoteza dotyczy wyrobu jelit, czyli
tzw. ‘flaków’ lub ‘bacherzyn’, wykorzystywanych do wyrobu kiełbas i kiszek. Wskazówką jest tu – występująca po stronie Bujakowa – nazwa przysiółka „Bachórz”.
Na Dolnej Wsi teren przy dzisiejszej

Mapa Kóz z początku lat 90-tych XX wieku.

ul. Czapli nad potokiem Kozówka, nazywano „Chlupkawa”. Za sprawą istniejącego tam w przeszłości stawu i podmokłego
terenu, gdzie po prostu „chlupkało”. Podobne pochodzenie ma zapomniana nazwa „Chechówka”, bądź „Chechłówka”,
czyli obszar, a dawniej także karczma przy
dzisiejszej ul. Kęckiej blisko granicy z Kętami. Staropolskie słowo „chechło” oznaczało bagienny, podmokły teren.
To tylko kilka przykładów. Bogactwo nazw
miejscowych należy traktować jako element językowego dziedzictwa kulturowego, któremu należy się szacunek i konieczność zachowania następnym pokoleniom.
To jedno. Społeczna pamięć część nazw
zachowa, a inne wyjdą z użycia. W przyszłości zaobserwujemy powstanie nowych
określeń, które podobnie będą miały szansę wejść na stałe do użytku języka codziennego.
(Bartłomiej Jurzak)

ROZRYWKA

Do naszej redakcji dotarło wyjątkowe zdjęcie – pamiątkowa koszulka z Biegu
Niepodległości dostrzeżona została w dalekiej Afryce! Na niej rzecz jasna herb
(R)
naszej miejscowości i napis „Gmina Kozy”. 				
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Poprawna odpowiedź w naszej krzyżówce w październiku to: Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Nagrodę otrzymuje
Mariola Kniaziuk.
(RED)

Na szczycie Kilimandżaro

Dokładnie o godzinie 7.39 czasu lokalnego 2 października 2021 r. kozianin Łukasz Pater stanął na Kilimandżaro. To część ambitnego projektu
zdobycia Korony Ziemi, który objął
właśnie drugi szczyt z łącznie siedmiu
koniecznych do zaliczenia.
Wszystko zaczęło się w Alpach w 2020
roku pod szczytem Gran Paradiso we
Włoszech, gdzie spotkałem się z Karolem
Adamskim i tam zaczęła się pewna górska
znajomość. Niecały rok później po śmierci
naszego rodaka Aleksandra Doby na Kilimandżaro, Karol zaprosił mnie do dużego
projektu, jakim było upamiętnienie wielkiego podróżnika wyprawą na ten szczyt,
na który i tak się wybierałem. Projekt wyprawy pod nazwą „Tablica dla Olka Doby
na Kilimandżaro 2021” ruszył z kopyta.
Sporo formalności, pozwoleń, ustaleń,
projektów i tak oto po kilku miesiącach powstała piękna tablica z brązu (ponad 8 kg),
którą wnosiliśmy na przełęcz pod szczytem
Stella Point, gdzie została przez nas zamontowana ku pamięci Olka...
W godzinach południowych 27 września
do bram parku u podnóża Kilimandżaro,
gdzie czeka na nas odprawa i masa biurokracji, a więc ważenie bagaży, przekazanie
darów w postaci ubrań dla naszych ludzi
z obsługi i... ruszamy w górę jako dwie grupy w sumie 25 osób i dodatkowo razem
z nami 86 osób obsługi, wśród nich liderzy
miejscowi, kucharz, pomocnicy, portersi,
zwiadowcy.
Ruszamy drogą Machame Route. Przed
nami cała trasa to około 100 km do przejścia, z czego samo podejście to ok. 62 km.
Na szczyt wiedzie kilka dróg, ale ten wariant jest najlepszym do stopniowego aklimatyzowania się i mało tego, ze względów

sentymentalnych dla nas jest ważny, gdyż
tą samą drogą kilka miesięcy wcześniej
szedł Aleksander Doba. Każdy kolejny
dzień to nowa roślinność, coraz to bardziej
uboga, chmury pod nogami i zmieniające
się widoki. Ze wzrostem wysokości niestety nie dało się uniknąć pojawiającej się choroby wysokogórskiej, która się objawiała
u prawie każdego w postaci bólu głowy,
wymiotów, bezsenności, brakiem apetytu,
itd.

foto: arch. Łukasz Pater

Piątego dnia wyprawy dotarliśmy do naszego ostatniego obozu przed atakiem na
szczyt, położonego na wysokości 4673 m
n.p.m. O północy ruszyliśmy w kierunku
szczytu, temperatura oscylowała w okolicach -10 do -15 st. C. Gdy słońce zaczynało

wschodzić osiągaliśmy już Przełęcz Stella
Point (5756 m n.p.m.), kilka chwil wcześniej wyprzedziliśmy nieco naszą grupę,
aby właśnie na tej przełęczy zamontować
pamiątkową tablicę ku pamięci Aleksandra Doby. Umiejscowienie tablicy niestety
nie mogło być tam, gdzie zmarł podróżnik
na szczycie, tylko dużo poniżej szczytu.
Władze parku nie wyraziły zgody na inne
miejsce tym bardziej, że jest to pierwsza
na tej górze tablica upamiętniająca śmierć
zdobywcy góry. Po zamontowaniu tablicy,
co nie było też łatwe, gdyż zimno w połączeniu z małą ilością tlenu na tej wysokości spowalnia wszystkie ruchy i powoduje
dużo szybsze zmęczenie, ruszyliśmy w kierunku szczytu.
I tak oto o godzinie 7.39 czasu lokalnego 2 października 2021 r. stanęliśmy na
Dachu Afryki – Kilimandżaro na wysokości 5895 m n.p.m. Była radość i satysfakcja
z osiągnięcia celu, zmęczenie, euforia i...
troszkę niedosyt pod względem widoków,
gdyż Kilimandżaro jest największym masywem górskim, samotnie stojącym, przez co
widok ze szczytu to tylko dwa inne wierzchołki tego masywu (które są niższe), krater i bezkresna pustka, pustka, pustka...
Droga powrotna ze szczytu trwała dwa dni,
gdzie ostatniego dnia, razem podziękowaliśmy za wspólną wyprawę naszym ludziom
z obsługi. Zwyczajowo każdy obdarował
ich czymś przydatnym. Wędrowali z nami
ludzie i choć to jest ich praca, to my nie
zubożejemy, jak ich bardziej docenimy,
niż tylko to wynagrodzenie, które dostają,
a jest ono naprawdę małe.
4 października w godzinach wieczornych
pożegnaliśmy się z Afryką, wracając do Ojczyzny tą samą drogą przez Amsterdam...
(Łukasz Pater)
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INWESTYCJE

Kolejna drogowa inwestycja w gminie
Kozy została zakończona – mowa o ulicach Bukietowej, Irysów, Lazurowej oraz
Wiśniowej. – Cieszy fakt, że wszystko
przebiegło zgodnie z planowanym harmonogramem, a nowe nawierzchnie istotnie
wpłyną na codzienność mieszkańców zarówno w sferze użytkowej, jak i wizualnej
– podkreśla wójt Jacek Kaliński.
W ramach inwestycji powstało odwodnienie przebudowanych dróg, pobocza
utwardzone betonową kostką brukową
oraz rzecz jasna nawierzchnie asfaltowe.
Skrzyżowanie ulic Irysów i Wiśniowej
zostało wyniesione w celu zapewnienia

4 ulice gotowe

bezpieczeństwa osobom pieszym. A jeśli
mowa o bezpieczeństwie, zwracamy uwagę kierującym pojazdami mechanicznymi
na obowiązek przestrzegania przepisów
o ruchu drogowym i dostosowania prędkości do wyznaczonych ograniczeń – 40
km/h. Warto bowiem pamiętać, że w tym
rejonie osoby piesze mają prawo poruszać
się po asfaltowej jezdni. Docelowa organizacja ruchu w rejonie osiedla wprowadzona zostanie po zakończeniu przebudowy
ulic Lazurowej i Wiśniowej.
Przypominamy również, że ulica Wiśniowa na odcinku od ulicy Bukietowej do Tęczowej jest jednokierunkowa. Obowiązuje

zakaz wjazdu w ulicę Wiśniową od strony
ulicy Tęczowej. Na ulicy Irysów przy placu
zabaw powstał wygodny parking dla osób,
które przywiozą swoje pociechy samochodem.
Co ważne, ulica Irysów przebudowana
została w całości, w przypadku ulic Bukietowej, Lazurowej i Wiśniowej miała ona
charakter częściowy. Gmina Kozy przygotowuje się jednak do ogłoszenia przetargu
na przebudowę pozostałych odcinków
tych dróg w przyszłym roku.
(RED)

foto: MS

Kanalizacyjne postępy

Jednostka Realizująca Projekt pn.:
„Budowa Kanalizacji Sanitarnej
w Gminie Kozy etap X” w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Urzędzie
Gminy Kozy informuje, że zakończono prace na ZADANIU nr 2 („Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
Kolektora Czerwonka od granicy
gminy do torów PKP oraz w rejonie ulicy Dolnej”) jednocześnie apelując do mieszkańców o przyłączanie
się do wybudowanej sieci.
W ramach ZADANIA nr 3 („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon:
Krzemionki”), na przełomie miesiąca

zostanie przekazana do mieszkańców
informacja o obowiązku przyłączenia
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Dla przypomnienia przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w terminie
6 miesięcy od daty otrzymania informacji.

Na ZADANIU nr 4 („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku
Pisarzówka, obejmującej rejon:
Małe Kozy, Wróblowice”) wybudowano do tej pory ok. 7 053 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi ok. 90 %
zaawansowania robót liniowych. Na
ulicy Spacerowej, Stromej, Agawy,
Pięknej, Południowej, Karpackiej,
Winorośli oraz Wypoczynkowej wy-

konano warstwę wiążącą.
Na ZADANIU nr 5 („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary
Dwór”) zakończono prace liniowe w
100 % oraz wykonano warstwę ścieralną na ulicy Srebrnej oraz Wapiennej.
Wszelkie informacje dotyczące wykonania przyłącza kanalizacyjnego
można uzyskać pod numerem telefonu 33 829-86-52 oraz osobiście
w biurze Jednostki Realizującej
Projekt w Urzędzie Gminy Kozy,
pokój nr 23 (II piętro).
(JRP)
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Uniwersytet Trzeciego Wieku wystartował

W październiku studenci powrócili do swoich uczelni
z nadzieją na naukę nieprzerwaną groźbą lockdownu. Nie
inaczej ma się sytuacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Kozach, który jest już po oficjalnej inauguracji roku akademickiego.
Inauguracja została poprzedzona wypadem integracyjnym w góry.
Po nim sala widowiskowa Domu Kultury w Kozach zmieniła się
w aulę uniwersytecką, przybyli słuchacze i organizatorzy. Niespodzianką był wykład inauguracyjny z zakresu filozofii, dotyczący
różnic między prawdą a przekonaniem. Jeszcze większą niespodzianką był niecodzienny wykładowca, miłośnik filozofii, Jacek
Kaliński, na co dzień piastujący funkcję wójta gminy Kozy.
Obecnie wykłady dla seniorów odbywają się w każdy wtorek,
o godzinie 16.30 w sali Pałacu Czeczów w Kozach. Studenci mogą
też korzystać z zajęć dodatkowych: gimnastyki tanecznej i zajęć
tanecznych oraz nauki języka angielskiego. Uzupełnieniem są comiesięczne wydarzenia artystyczne realizowane w Domu Kultury
w Kozach oraz kolejne wypady turystyczne.
Jak na razie wszystko brzmi dobrze, jednak organizatorzy są świadomi ograniczeń i zasad obowiązujących w czasie nadal panującej
epidemii. Stąd też wszelkie plany nie wybiegają w swych szczegółach daleko w przyszłość, a formy realizowanych zajęć dostosowywane są do panujących warunków. Tu jednak dostrzegalna jest
nadzieja na nieprzerwane funkcjonowanie i dalszy rozwój form
działania, gdyż Dom Kultury obecnie jest realizatorem projektu
grantowego w ramach programu Konwersja cyfrowa Domów kultury (Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.). W ramach
projektu jest tworzona platforma umożliwiająca realizowanie działań w formach zdalnych i łatwo dostępnych dla uczestników.

Jeden z pierwszych wykładów w tym semestrze przygotował koordynator UTW –
Mirosław Frączek. Mieliśmy okazję posłuchać o wyjątkowym miejscu w ramach
wykładu – „W Parku Narodowym „Ujście Warty” – historia, ludzie, przyroda”.
Inauguracja nowego roku akademickiego miała miejsce w sali
Domu Kultury w Kozach w obecności licznych słuchaczy.

(RED)

Może trochę w cieniu, ale zawsze
w centrum życia przemykają osoby
z aparatem fotograficznym. Poza zwykłą rejestracją pojawia się też wartość

foto: Sebastian Harężlak
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Fotografia ich pasją
dodana – własne spojrzenie objawiające się w formie gotowego zdjęcia.
Koziańscy fotograficy zwyczajowo
spotykają się w poniedziałki o godz.

foto: arch. DK

18.00 w Domu Kultury w Kozach oraz
wymieniają się informacjami na „fejsbukowej” stronie Fotoplastikon, działają również artystycznie. Niedawno
zorganizowali spotkanie z artystą fotografikiem Dariuszem Banasikiem, który większość swoich prac realizował
w USA, a tym razem przybył do Kóz,
by podzielić się swoimi doświadczeniami.
W ubiegłym roku przygotowana została również internetowa wystawa
pokazująca wycinek ich pracy w czasie
pandemii – dostępna jest pod adresem www.fotoplastikon.domkultury.
kozy.pl. W wolnej chwili warto zajrzeć,
wszak kadry ocenić można jako absolutnie wyjątkowe. Co ważne, projekt
realizowany będzie również w tym
roku. – Jeśli fotografujesz, bądź z nami
– zachęcają wspólnie, by pojawić się na
(RED)
jednym ze spotkań.
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Świąteczne kartki

Jeszcze przez najbliższe kilka dni zgłaszać można prace konkursowe w dorocznym i cieszącym się dużą popularnością konkursie na kartkę świąteczną
promującą Gminę Kozy. Wydarzenie,
podobnie jak w latach wcześniejszych,
adresowane jest do dzieci i młodzieży.
I przyznać trzeba, że z niecierpliwością
będziemy wyczekiwać pomysłów w ramach kolejnej edycji. Wszak kreatywności i pomysłowości przy łączeniu
symboli świąt i naszej miejscowości
każdorazowo nie brakuje. Tylko w ubiegłym roku do oceny wpłynęło kilkadziesiąt propozycji, a zwycięska kartka
nie tylko rozesłana została przez Urząd

Kiermasz
mikołajowy

Gminy w Kozach wraz z życzeniami,
ale także trafiła na okładkę naszego grudniowego wydania, co przypominamy
ilustracją poniżej.
Kartki oceniane będą w trzech kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VIII oraz liceum. Prace należy składać do 25 listopada br., a wszystkie szczegóły związane
z regulaminowymi wytycznymi znaleźć
można w sieci – strona www.kozy.pl,
profile FB organizatorów oraz w sekretariatach szkół.
Organizatorami konkursu są Gmina
Kozy oraz Stowarzyszenie Kozianki.
(RED)

W ramach mikołajkowego kiermaszu przy Pałacu
Czeczów pojawić ma się również… Mikołaj!
foto: arch.

Przy Pałacu Czeczów – na niedzielę 5 grudnia br., zaplanowano kiermasz
ozdób świątecznych i… nie tylko. Wystawcami będą m.in. młodzi rękodzielnicy ze świetlicy środowiskowej w Kozach.
Tymi, mogą zostać również Państwo. Jak
zostać wystawcą? Szczegóły uzyskać można kontaktując się bezpośrednio z Domem
Kultury w Kozach. – Zachęcamy, zarówno
do przygotowania swojego stoiska, jak i odwiedzenia kiermaszu w roli obserwatorów
– przekonują organizatorzy.
A z racji faktu, iż kiermasz ma charakter mikołajkowy, sam Mikołaj również się pojawi. Wydarzenie odbędzie się w godzinach
9.00-14.00. 			
(DK)

Koziańskie anegdoty

Anegdota to zabawna historyjka niosąca pouczające przesłanie lub kończąca się wzbudzającą śmiech puentą. Życie wsi Kozy obfituje w takie historie. Tym razem postarano
się je zebrać, wszystko w ramach „Koziańskich anegdot”.
Pomogli sami mieszkańcy nadsyłając na
ogłoszony początkiem roku konkurs – informowaliśmy o nim na bieżąco na naszych
łamach, wybrane anegdoty również publikując. Tym razem w scenerii sali widowi-

skowej Domu Kultury można było usłyszeć i zobaczyć – opowiadane historie były
ilustrowane fotografiami i filmami, wiele
zabawnych historyjek z życia wsi Kozy. Pomysł na gromadzenie zabawnych i pouczających lokalnych anegdot inicjatorzy konkursu chcą kontynuować, bo jak się okazuje
to zapis naszej historii i kultury społecznej,
a zabawna forma umożliwia łatwy przekaz i zachowanie w pamięci. Wydarzenie
uświetnił koncert zespołu Brasownik. (DK)

foto: arch.

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.
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Tytułowe określenie to sformułowanie, które
nasuwa się na myśl jako odpowiednie względem recitalu rosyjskiej piosenki poetyckiej
Lecha Dyblika. Aktor znany z wielu produkcji
filmowych i serialowych pojawił się w Kozach
w ostatni piątek października, by zaprosić
publiczność na wyjątkowe spotkanie. Połączenie muzyki i słów, zadumy ze śmiechem,
a całość okraszona oryginalnymi historiami –
to było wydarzenie, które zapewne na długo
zapadnie w pamięci uczestników.
Co warte podkreślenia, nie zabrakło również
koziańskich akcentów, wszak duet z panem
Lechem stworzyła Sylwia Drewnicka. (RED)

Uczta dla duszy

foto: arch. DK

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Jedną z najstarszych inicjatyw kulturalnych Domu Kultury w Kozach jest
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Od ponad dwóch dekad jest
nieodłącznym elementem obchodów
Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości będąc okazją do konfrontacji najlepszych recytatorów z naszej
miejscowości.
Uczestnicy to uczniowie koziańskich
szkół, a od kilku edycji także dorośli
recytatorzy. Konkurs jest bardzo wymagającym wyzwaniem, gdyż wśród
jurorów są zawsze aktorzy lub ludzie
zawodowo zajmujący się teatrem. Tegoroczna edycja została poprzedzona
warsztatami dla uczestników prowadzonymi przez mistrza słowa Kubę
Abrahamowicza. Laureatami obecnej
edycji, w swoich kategoriach wiekowych zostali:

kategoria A: Szkoła Podstawowa – klasy I-III:

1. Zuzanna Zemanek
2. Edyta Pietrzyk
3. Anna Bełch i Melania Malarz

Bajkowe postaci

kategoria B: Szkoła Podstawowa – klasy IV-VIII:

1. Marcin Adamski
2. Malwina Czernek
3. Lena Wróbel
Wyróżnienie: Wojciech Trembla

foto: arch.

kategoria C: szkoła średnia:

1. Wiktoria Kierpiec
2. Monika Pawlik
3. Angelika Handzlik
Wyróżnienie: Malwina Wójcik
kategoria D: OPEN:

1. Sylwia Drewnicka i Laura Warszawska
2. Małgorzata Borth-Mirocha
3. Robert Góra
(DK)

foto: arch.
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Bajki i baśnie, zarówno te czytane, jak i oglądane na małym i dużym ekranie odgrywają
dużą rolę w życiu każdego dziecka. 5 listopada na świecie obchodzony jest nawet Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Wybrana data nie jest przypadkowa, bowiem
to dzień urodzin Walta Disney’a – twórcy
filmów, które uczą i wzruszają kolejne pokolenia młodych odbiorców. Z tej okazji
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym,
którego tematem przewodnim jest ulubiona
bajkowa postać. Konkurs adresowany jest
do dzieci w wieku od 4 do 10 lat i przebiega w dwóch kategoriach wiekowych. Praca
konkursowa powinna być wykonana w dowolnej technice i formie. Jedynym ograniczeniem jest jej wielkość, która nie może
przekraczać 30 cm. Prace wraz z metryczką
zawierającą imię, nazwisko, wiek dziecka, telefon kontaktowy oraz nazwę postaci i tytuł
bajki należy składać w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Kozach (Pałac Czeczów) do
26 listopada br. Na laureatów trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach
wiekowych czekają atrakcyjne nagrody!
Szczegółowy regulamin dostępny jest na
stronie internetowej – www.gbpkozy.pl
oraz profilu biblioteki w serwisie społeczno(GBP)
ściowym facebook.com.

Fotografie znów wyjątkowe

Podczas wernisażu wystawy fotograficznej
ogłoszono wyniki dorocznego konkursu
„Kozy, Kozianie – zapis subiektywny”. Co
warte podkreślenia, znów pojawiło się wiele ciekawych, inspirujących i intrygujących
zdjęć obrazujących miejsca i osoby w naszej miejscowości.
Zwycięzcą tegorocznej edycji został Dawid
Zawiła, autor zdjęcia „Zmrożony Wilczy
Staw”, druga lokata przypadła Mirosławowi Frączkowi – „Buszowanie w rzepaku”,

trzecie miejsce przyznano Monice Synowieckiej – „Dziecięca ciekawość świata”.
12-osobowe jury przyznało także wyróżnienia – Jackowi Serbinowskiemu, Marcie Kowalczyk, Bartkowi Hałatowi oraz za
inne prace Mirosławowi Frączkowi i Dawidowi Zawile (autorzy mogli zgłosić do
konkursu więcej niż jedno zdjęcie). W głosowaniu internautów zwyciężyła seria
3 zdjęć autorstwa Marty Kowalczyk.
Wszystkim uczestnikom wręczono nagrody

i konkursowe pamiątki. Zwycięskie prace,
prezentujemy poniżej, a obejrzeć je można na wystawie w Galerii Pałacu Czeczów.
Tam dostępne są nie tylko tegoroczne prace, ale także zwycięskie kadry z poprzednich
edycji. Organizatorami wydarzenia było
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy przy współpracy z Domem Kultury w Kozach w ramach zadania
publicznego wspieranego przez Gminę
(DK/RED)
Kozy.			
II miejsce - Buszowanie w rzepaku - Mirosław Frączek

I miejsce - Zmrożony Wilczy Staw - Dawid Zawiła

III miejsce - Dziecięca ciekawość świata - Monika Synowiecka

Duszonkowy festiwal

Jesienna aura, charakterystyczne kociołki,
wyjątkowy aromat i wreszcie niesamowite smaki – to rzecz jasna kolejna odsłona
Festiwalu Koziańskich Duszonek. Tym
razem zmagania miłośników naszej lokalnej potrawy przyciągnęły w rywalizacyjne
szranki 10. ekip.
Jednak to nie tylko sami uczestnicy, ale
też wielu jurorów. Niezmiennie oceny
dokonać mogli wszyscy obecni podczas
wydarzenia, rzecz jasna w miarę dostępności potraw z danego kociołka. Kosztując
duszonek od różnych autorów, każdy z jurorów pozostawiał ostatecznie papierowy
talerzyk obok kociołka z jego zdaniem najsmaczniejszą zawartością.

Kto zwyciężył tym razem? Najwięcej głosów przypadło Barbarze Olmie (49), drugie miejsce zajął zespół TEAM KÓSKA
(41), trzecia lokata dla Rady Gminy Kozy
(26).
Spotkanie przy duszonkach było też
okazją do wspólnych
śpiewów
z Kołem Emerytów i Rencistów
czy dyskusji i rozmów. Pozytywną
atmosferę zapewne dostrzeżecie
foto: arch.
Państwo na zdję-

ciu obok, a już teraz aktualne jest zaproszenie dla wszystkich na przyszłoroczne
spotkanie!
(RED)

