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WYDARZENIA

„Koziańskie” w Polsce

W czerwcu 800-lecie obchodziło Miasto Głuchołazy, a jednym z gości
na wydarzeniu byli przedstawiciele gminy Kozy. To za sprawą zaproszenia skierowanego do wszystkich gmin w Polsce mających w herbie postać kozy lub kozła. – Zrodziło się wiele ciekawych pomysłów,
jak połączyć „koziańskie” miasta i gminy w Polsce poprzez podjęcie
współpracy pod znakiem kózki i koziołka – mówi wójt Jacek Kaliński,
reprezentujący naszą gminę podczas uroczystości. Ciekawą inicjatywą wykazali się kolarze Victorii Głuchołazy, pokonując 8-osobowym
zespołem dystans 800 km, odwiedzając 8 miejscowości mających
wspomniany herb. 15 czerwca jednym z przystanków była nasza gmi(RED)
na, co dostrzec możemy na zdjęciu obok. 		

Co za widok!

foto: MS

Tytułowe określenie to jedno z najczęściej słyszalnych zdań
w ostatnim czasie w Kamieniołomie. Wszystko za sprawą wyjątkowej ławeczki, która pojawiła się w pobliżu Strażnika Kamieniołomu, na tzw. nasypach. I choć widok niezmiennie zapiera
dech w piersiach, perspektywa ławeczki sprawiła, że jego odbiór
jest jeszcze bardziej wyrazisty dla zmysłów turystów, ale i mieszkańców. Widokowa ławeczka to efekt projektu „Odpoczywaj
w Beskidach” realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Beskidy. Znajdziemy na niej krótką informację dotyczącą obserwowanych widoków, a wspólnie z nami w przestrzeń
spogląda rzeźba sympatycznej kozy. 			
(MS)
						

Z Kóz w Alpy

foto: arch.

To była błyskawiczna i wyjątkowa tytułowa podróż poprzez prelekcję
Doroty Szparagi dotyczącą szlaku Via Alpina. W czerwcu w Pałacu
Czeczów podróżniczka opowiadała o podróży w Alpy, przybliżając
przebyte 3000 kilometrów pieszo! Wszystko za sprawą czerwonego
szlaku wiodącego alpejskim łańcuchem górskim ze Słowenii do Monako. Były liczne wspomnienia za pośrednictwem fotografii i materiałów filmowych ukazujących piękno poszczególnych łańcuchów górskich, a także porady i podpowiedzi, jak dobrze przygotować się do
rozpoczęcia przygody w pokonywaniu szlaków długodystansowych.
Kto nie miał okazji wziąć udziału, nadrobić może odwiedzając stronę
(RED)
internetową – www.szparagawpodrozy.com. 		

Wsparcie kozian dla Ukrainy

foto: Sebastian Harężlak

Przez blisko 4 miesiące funkcjonowała na terenie pawilonu
sportowego przy ulicy Przeczniej 3 – na tzw. LKS-ie, świetlica przygotowana z myślą o wsparciu społeczności ukraińskiej
przebywającej w naszej miejscowości z racji zbrojnej inwazji
na Ukrainie. Korzystały z niej przede wszystkim mamy z dziećmi, co pozwalało na wspólną integrację w tym trudnym czasie.
W ostatnim dniu czerwca podsumowano dotychczasową działalność świetlicy oraz wszystkie inicjatywy prowadzone w Kozach na rzecz wsparcia Ukrainy. – Wszystkim osobom dobrego
serca, pomagającym na różne sposoby, należą się ogromne podziękowania – podsumowywał wójt Jacek Kaliński.
(RED)
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70 tysięcy do podziału

Po raz 4. już w Kozach zaplanowany został Budżet Obywatelski, a na
realizację dwóch zwycięskich zadań
w 2023 roku przewidziano kwotę 70
tysięcy złotych.
– Zachęcam wszystkich mieszkańców Kóz
do wzięcia udziału w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, zarówno poprzez zgłaszanie swoich wniosków i pomysłów, jak
również udział w jesiennym głosowaniu
– mówi Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.
Zadania do realizacji w 4. edycji Budżetu
Obywatelskiego zgłaszać można w terminie 25 lipca – 31 sierpnia br., a głosowanie zaplanowano w dniach 30 września
– 25 października br. Podobnie jak w poprzedniej edycji, wyłonione zostaną dwa
zwycięskie projekty – na realizację tego

z największą liczbą głosów o charakterze
infrastrukturalnym przeznaczone zostanie
56 tysięcy złotych, drugie z zadań o charakterze pozainfrastrukturalnym wsparte
zostanie kwotą 14 tysięcy złotych.
Jak więc zgłosić swój wniosek? Jakie warunki należy spełnić? M.in. na
te pytania odpowiedź znajdziemy
na specjalnej stronie internetowej –
www.budzetobywatelski.kozy.pl.
Przypomnijmy, że w poprzedniej – 3.
edycji, najwięcej głosów zyskał projekt
dotyczący modernizacji boiska piłkarskiego przy ulicy Wrzosowej autorstwa Piotra
Szypuły, drugie miejsce „przypadło” Dorocie Trojanowskiej i Bartłomiejowi Jurzakowi w ramach projektu dotyczącego

Docenieni pedagodzy

47 absolwentów

32 absolwentów

50 absolwentów

99 absolwentów

W czerwcu do koziańskich nauczycieli trafiły nagrody im. Jana Wolnickiego – Nauczyciel Roku. Pedagodzy uhonorowani zostali przed
sesją Rady Gminy Kozy.
Wyróżnienia trafiły do nauczycieli realizujących model nauczania wypracowany przez Jana Wolnickiego opierający się o zaciekawienie tematem i angażowanie w ten sposób uczniów do
wspólnej pracy, otwartość na realizację
ich potrzeb oraz odnoszących szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Co warte podkreślenia,
nagrody przyznawane są co roku nauczycielom nominowanym przez samorządy uczniowskie poszczególnych
szkół, tylko w przypadku przedszkola
kandydaturę zgłasza dyrektor placówki w porozumieniu z Radą Rodziców.
W tym roku wyróżnieni zostali –
Agnieszka Matyszkiewicz (Gminne
Przedszkole Publiczne), Bartłomiej
Urbański (SP1), Renata Kuczmierczyk (SP2), Miłosz Zelek (LO). –
Fakt, że to uczniowie doceniają naszą
foto: arch. SP2
wspólną pracę jest bardzo mobilizujący, dający równocześnie poczucie dobrze realizowanej pracy dydaktycznej na rzecz najmłodszych – komentuje
Bartłomiej Urbański z „Jedynki”.
Był to równocześnie jeden 660
z ostatnich akcentów minionego już roku szkolnego w naszej
miejscowości. Do aktywności
399
szkolnych powracamy na stronach 6-7, tymczasem na wykresie
235
przybliżamy cyfry związane z poszczególnymi placówkami w na139
szej miejscowości, w odniesieniu
do liczby uczniów.			
(RED)
		
SP1
SP2
NSP
LO
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nasadzenia drzew i krzewów w Kozach. –
Poprzednia edycja pokazała, że ponownie
złożony wniosek może przynieść sukces.
Tak było w przypadku boiska przy ulicy
Wrzosowej, gdzie za pierwszym razem liczba głosów nie była wystarczająca do realizacji zadania, ale ponowna aplikacja
zyskała uznanie
naszych mieszkańców. Wierzę,
że zainteresowanie w tegorocznej
odsłonie będzie
jeszcze większe,
a pomysłowości i kreatywności ponownie
nie zabraknie – podkreśla wójt Kóz.
(RED)

Sukces Gminy Kozy

foto: arch. UG

Po raz pierwszy w historii, w tym roku Gmina Kozy zajęła 4. miejsce w Polsce wśród gmin wiejskich w ramach
Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów. Podczas
XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów
Polskich odbywającego się w Mikołajkach (8-9 czerwca
br.), w ramach uroczystej gali laureatom wręczone zostały nagrody, a statuetka trafiła również na ręce przedstawicieli naszej gminy.
– To nasz duży, wspólny sukces – mieszkańców, stowarzyszeń, urzędników. Współpraca Urzędu Gminy
z osobami realizującymi poszczególne projekty układa
się bardzo dobrze i wierzę, że będziemy ją kontynuować
– podkreśla Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy, reprezentujący naszą miejscowość podczas rozdania nagród.
Przypomnijmy, że oceniane przez ekspertów samorządy
zdobywały punkty w ponad 60 kryteriach ujętych w 10
grupach tematycznych – m.in.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość
obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury
i sportu, czy też wspieranie działań na rzecz społecznej
(MS)
gospodarki rynkowej. 			
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Relacja z XLI sesji Rady Gminy Kozy

21 czerwca 2022 r., odbyła się XLI sesja
Rady Gminy Kozy, na której podjęto następujące uchwały:
1) Nr XLI/294/22 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Kozy wotum zaufania;
2) Nr XLI/295/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2021 rok;
3) Nr XLI/296/22 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Kozy za
rok 2021;
4) Nr XLI/297/22 w sprawie ustalenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kozy na rok szkolny 2022/2023;
5) Nr XLI/298/22 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i przedszkolu, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
pedagogów, psychologów, logopedów,

doradców zawodowych i terapeutów
pedagogicznych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozy, którzy
pracują z uczniami w różnym wieku
oraz dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego;
6) Nr XLI/299/22 w sprawie określenia
zasad i trybu udzielania dofinansowania na realizację zadań związanych
z odbiorem i utylizacją odpadów pochodzących z działalności rolniczej
z terenu gminy Kozy;
7) Nr XLI/300/22 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko-Biała,
dotyczącego powierzenia przez Gminę
Kozy Gminie Bielsko-Biała realizacji
zadań publicznych z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych,

pochodzących z terenu Gminy Kozy;
8) Nr XLI/301/22 zmiany Uchwały Nr
XXXVI/260/21 Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozy na lata 2022-2035;
9) Nr XLI/302/22 w sprawie Uchwały
Nr XXXVI/261/21 Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2021 roku. Uchwała
Budżetowa na 2022 rok Gminy Kozy;
10)Nr XLI/303/22 w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej.
Przed sesją Rady Gminy miało miejsce
uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Kozy
pani Bogusławie Boehn (więcej na stronie
16) oraz nagród „Nauczyciel Roku 2022”
(więcej na stronie 3).
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach
Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Kozy www.bip.kozy.pl.

Podsumowanie Dni Kóz 2022

W środowy wieczór – 22 czerwca br., w Pałacu Czeczów podsumowano tegoroczne
Dni Kóz. Była to okazja do poznania osób,
które w dużej mierze przyczyniły się do
sprawnego przeprowadzenia najróżniejszych punktów programowych, zapewnienia bezpieczeństwa czy innego rodzaju
wsparcia działań organizacyjnych. Rozdano drobne upominki, wręczono podziękowania, a zwieńczeniem spotkania był
poczęstunek, będący równocześnie okazją
do dyskusji i rozmów.
Imprezy Dni Kóz to przedsięwzięcie angażujące setki wykonawców na scenie i dziesiątki osób obsługujących imprezy. Dni
Kóz to ogrom pomysłów i inicjatyw realizowanych także społecznie. Poza działaniami
przygotowanymi przez wyspecjalizowane
podmioty i instytucje samorządowe w programie znalazły się elementy przygotowane przez grupy pasjonatów, koziańskich

harcerzy, strażaków OSP, stowarzyszenia,
a w tym: Kojzki Kolektyw Artystyczny,
Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE, Koło
Gospodyń Wiejskich oraz Polski Związek
Chórów i Orkiestr. Wszystko to wsparte
finansami płynącymi z instytucji samorządowych, sponsorów, darczyńców oraz
z programów wspierających różnorakie

działania. – Oczywiście sporym wsparciem
zawsze jest słoneczna pogoda, i tak było
tym razem – udało się. Do wszystkich zaangażowanych w realizacje Dni Kóz 2022
kierujemy gorące podziękowania – podsumowują organizatorzy tegorocznego święta naszej miejscowości. 		
(DK)

foto: arch. DK

Bezpłatne szczepienia

Gmina Kozy 21 czerwca br. podpisała
umowy z placówkami medycznymi działającymi na terenie naszej gminy, prowadzącymi podstawową opiekę zdrowotną,
dotyczące realizacji „Gminnego programu
polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom pneumokokowym
w Kozach”. Okres realizacji programu

przewidziano do końca 2022 roku.
Szczepienia przeciwko pneumokokom adresowane są do osób dorosłych
z rocznika 1957 i starszych (65 +), będących mieszkańcami naszej gminy.
BEZPŁATNE szczepienia realizowane są
przez:
• Lekarz Twojej Rodziny, Kozy ul.

Szkolna 1 – poniedziałki, środy i piątki
w godz. od 17.00-18.00 (po wcześniejszej
rejestracji telefonicznej – 33 817 42 12)
• Centrum Medyczne MED-KOZ
& MEDIKO, Kozy ul. Lipowa 2
– piątki w godz. od 14.00-16.00 (po
wcześniejszej rejestracji telefonicznej –
(UG)
33 444 69 50)			

EKOLOGIA

Na terenie gminy Kozy wykonywane są
prace budowlane związane z budową
kanalizacji sanitarnej w rejonie Małych
Kóz, Wróblowic oraz Starego Dworu.
Prace te dotyczą realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon:
Małe Kozy, Wróblowice oraz etap Xd
obejmujący rejon: Stary Dwór (dwie
części)”.
Obecnie roboty montażowe realizowane są częściowo w ulicy Wapiennej oraz
Makowej. W ramach zadania Xc wykonane zostało blisko 2100 m kanalizacji
sanitarnej, natomiast w ramach zadania
Xd zrealizowane zostało około 600 m
kanalizacji sanitarnej.
Przypomnijmy, że inwestycja realizowana jest w dwóch zadaniach. Zadanie 1
dotyczy obszaru Małe Kozy oraz Wróblowice (Makowa, Marzeń, Rolna, Złota, Karpacka, Winorośli, Południowa)
i jest realizowane przez Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch.
Łączna długość kanalizacji w ramach
tego zadania wysniesie ok. 2700 m. Zadanie 2 realizowane jest przez Zakład
Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smy-

Prawie 3 kilometry
rak i dotyczy Starego Dworu (Olchowa,
Złocieni, Wierzbowa, Zawiła, Wapienna).
W ramach tego zadania zrealizowana
zostanie sieć ok. 2200 m kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja realizowana jest ze środków
własnych Gminy Kozy oraz przy wsparciu funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ostatnich tygodniach zrealizowano
kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej
w naszej miejscowości.
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Planowany termin zakończenia robót
budowlanych to koniec marca 2023
roku.
Wszelkie informacje dotyczące
realizacji w/w inwestycji można
uzyskać pod numerem telefonu 33
829-86-52 oraz osobiście w Urzędzie Gminy Kozy, pokój nr 23 (II
piętro).
(UG)

foto: arch. UG

Ekodoradca w gminie Kozy

Startuje nowy projekt związany z niską emisją i poprawą jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Przybliżamy szczegóły dotyczące
inicjatywy „Śląskie. Przywracamy błękit” i współpracy z ekodoradcami.
O projekcie
Gmina Kozy w ramach współpracy
ze stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja
Beskidzka przystąpiła do projektu,
mającego na celu wzmocnienie działań zmierzających do ograniczenia
niskiej emisji, pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla
województwa śląskiego. Głównym
celem projektu jest poprawa jakości
powietrza na Śląsku.
O ekodoradcach
W ramach projektu na terenie naszej gmi-

ny pełnione będą dyżury koordynatorów,
tzw. Ekodoradców, którzy (zgodnie zapisami Programu Ochrony Powietrza)
będą służyć pomocą w doborze nowych
źródeł ciepła, tłumaczyć procedury administracyjne związane z wymianą kotła

i pozyskaniem dofinansowania na ten cel,
wspomagać mieszkańców w pozyskiwaniu
i rozliczaniu środków na wymianę kotłów.

O finansach
W Projekt zaangażowanych jest 80 samorządów gminnych województwa śląskiego oraz Instytut Chemicznej Przeróbki
Węgla, Politechnika Śląska, Śląski Ogród
Botaniczny, Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej TRITIA
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cały program opiewa na kwotę 76
milionów złotych! Oprócz środków
z programu LIFE w wysokości 45
milionów złotych, z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości
26 milionów złotych, wartość tą uzupełniają środki własne samorządów
oraz pochodzące z budżetu województwa śląskiego.
Skorzystać z pomocy ekodoradcy, będzie można dwa razy w miesiącu
w Domu Kultury w Kozach – pok. nr 27.
(UG)
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Po bogatym w różnorodne doświadczenia, pełnym sukcesów, nauki i pracy dla wszystkich roku szkolnym, nadszedł w końcu czas wakacji również
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach.
50 uczniów, którzy ukończyli klasę 8, we
wrześniu rozpocznie nową przygodę w wybranych przez siebie szkołach. Nic dziwnego, że pod ich adresem skierowano wiele
wciąż aktualnych życzeń sukcesów i spełnienia marzeń. Podczas ostatniego w tym
roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej w SP nr 2 odbyło się też pożegnanie
tych, którzy po wielu latach przekazywania
wiedzy, wskazywania perspektyw, wspie-

Czas pożegnań

rania w trudnych
chwilach, dbania
o rozwój i wychowania
młodych
mieszkańców Kóz,
kończą już swoją
pracę w szkole. Są
to panie – Renata
Kuczmierczyk, Alicja Sablik i Anna
Skórzak. – Wyrażamy im wdzięczność
za okazane serce
i wysiłek włożony w pracę z dziećmi. Życzymy zdrowia, uśmiechu i wielu radości

foto: arch. SP2

w realizowaniu swoich pasji – wyjaśnia dy(M)
rekcja placówki.			

Wieczór naukowców

W Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się
w maju wyjątkowa impreza. „Wieczór
Naukowców” był dla uczniów doskonałą okazją na zdobywanie cennej wiedzy poprzez zabawę i eksperymenty.
W auli szkolnej zebrało się blisko 100 podopiecznych, realizujących zajęcia w ramach
projektu unijnego „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy”. Wcześniej poinformowani zostali, że mają zabrać do szkoły
kilka nietypowych przedmiotów, takich jak
np. płyta CD czy nakrętka od butelki. Nie
wiedzieli jednak do czego mogłoby im się
to przydać. Jeszcze przed rozpoczęciem
zajęć mali naukowcy zostali podzieleni na
mniejsze zespoły i po otrzymaniu harmonogramu udali się do sal, gdzie czekały na

nich niespodzianki...
W każdej z klas spędzali jedynie pół godziny i przechodzili do kolejnego fragmentu
świata nauki. Poprzez quizy, planszówki,
gry, doświadczenia, eksperymenty i pokazy, każda z grup uczyła się przyrody, fizyki,
geografii, matematyki, informatyki, języka
angielskiego i niemieckiego. Wśród wielu
przygotowanych przez nauczycieli SP2
atrakcji były m.in. eksperymenty związane
ze sztucznym śniegiem, armatka strzelająca do celu, sprężyste jajo, wybuchający
wulkan, doświadczenia z zakresu energii
i tarcia czy budowa poduszkowca. W pracowni geograficznej uczniowie utrwalali
za pomocą zabaw i quizów ważne zasady
związane z segregacją śmieci. Nauczycie-

le języków obcych przygotowali różnego
rodzaju rebusy i rymowanki. Nie zabrakło
również możliwości zaprezentowania swoich muzycznych talentów w szkolnej edycji
programu „Jaka to melodia?”
– Na twarzach dzieci i nauczycieli widać
było zmęczenie, ale – co ważniejsze – także uśmiech i zadowolenie. Zajęcia były
nie tylko interesujące, ale również bardzo
intensywne i absorbujące. Każde dziecko
opuszczało szkołę pełne wrażeń, pozytywnych emocji i z niespodzianką – samodzielnie przygotowaną sadzonką bazylii
lub truskawki – wyjaśniają organizatorzy
przedsięwzięcia w koziańskiej placówce.
(SP2)

Szkołę zabieram ze sobą...

Wakacje – przed nimi prawie każdy
chce o szkole zapomnieć, ale gdy nadejdą, zabierają ją ze sobą...
– Od dłuższego czasu zadaję sobie i innym pytanie: po co dziś szkoła? Moja odpowiedź sprowadza się do potrzeby poznawania, dobrego wykorzystania czasu
i doświadczania. Moja mentorka, dziś pani
przed dziewięćdziesiątką, ale o bardziej
współczesnym umyśle niż niejeden nastolatek, zagadnięta na ulicy odpowiedziała
mi tak: „Kiedyś przeczytałam, że szkoła jest
dla zdobywania wiedzy i dla wspomnień.”
Jakże trafna jest ta druga część odpowiedzi:
dla wspomnień. I szybko zacierają się te, jak
trudno było na klasówkach, a pamięta się
wycieczki, projekty, wspólne działania dla
innych, spotkania z ludźmi, zawody sportowe... W czasach szkolnych zawsze jest
coś po raz pierwszy i my jesteśmy „pierwsi”

ze swoimi pomysłami... Jakby świata przed
nami nie było. I to jest piękne – przyznaje
Alina Nowak, dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Kozach.
Po minionym już roku szkolnym uczniowie z Liceum w Kozach będą mieli niewątpliwie więcej wspomnień, niż te o siedzeniu przed monitorem komputera. Był
projekt międzynarodowy „Euroweek”
i wylot grupy do Rzymu, były też wycieczki do Krakowa, w tym z projektu „Poznaj
Polskę”. Poza tym wyjazdy do kina, teatru,
galerii, zawody sportowe, strażackie zawody ratownictwa, udział w Ogólnopolskim
Dniu Przedsiębiorczości. Nie zabrakło projektów charytatywnych, jak „Szlachetna
Paczka”, pomoc Ukrainie i „Pola Nadziei”.
Postaw obywatelskich uczyła działalność
w Samorządzie Uczniowskim i Młodzieżo-

wej Radzie Gminy, szkolnym mini przedsiębiorstwie czy udział w profesjonalnie
przygotowanej debacie. Do działania mobilizowały też udziały w 1. Szkolnym Pikniku Promocyjnym czy w Dniach Kóz.
Aktualnie, gdy „starsi” uczniowie odpoczywają, trwa rekrutacja nowego rocznika,
wykonanie „Zielonej Pracowni” biologiczno-chemicznej w ramach projektu wartego
50 tys. zł i remonty malarskie czy związane
z konserwacją systemów informatycznych
i przygotowaniami do kolejnego roku
szkolnego.
– Wielu z nas „zabiera ze sobą” szkołę nawet na urlop. „Baczyński” w Kozach przez
29 lat istnienia nie tylko przygotował ponad 2 tys. absolwentów do ciekawej drogi
studenckiej, zawodowej i życiowej, ale też
pozostawił wiele wspomnień – nadmienia
(LO)
Alina Nowak. 			

EDUKACJA

Jesteśmy kreatywni

To dobry czas na podsumowanie
ostatnich działań plastycznych w SP1,
odnoszących się do XXIX edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”.
Na przedsięwzięcie organizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej wpłynęło około 6 tysięcy prac z Polski, Czech,
Słowacji i Ukrainy. Z uwagi na panującą
sytuację organizator konkursu postanowił,
że środki finansowe, które miały wchodzić
w pulę nagród zostaną wykorzystane na zakup przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy, do szkół natomiast przekazano dyplomy. Na liście laureatów znalazło się spore
grono uczniów SP1 w Kozach: Dominika
Szeliga (kl. 3c, I miejsce – nagroda dyrektora GOK Świnna), Olaf Martyniak (kl. 4b, II
miejsce – Rysunek/Malarstwo), Dominika
Naglik (kl. 8a, II miejsce – Rysunek/Malar-

stwo), Oktawian Bożek, Marcel Kudzia, Dawid Mleczko (wszyscy kl. 5d, wyróżnienie),
Oliwia Olma (kl. 5c, wyróżnienie), Nikola
Fabia (kl. 7d, wyróżnienie), Nikola Drabek
(kl. 4b, I miejsce – Wyklejanka/Kolaż), Weronika Kania (kl. 5a, wyróżnienie), Nadia
Orpik (kl. 4b, wyróżnienie), Dominika Sporysz (kl. 5d, wyróżnienie), Jakub Kubica (kl.
5b, I miejsce – Fotografia), Mateusz Stwora (kl. 7b, I miejsce – Fotografia), Natalia
Kubica (kl. 8b, III miejsce – Fotografia),
Gabriela Habdas (kl. 8e, III miejsce – Fotografia), Martyna Adamus (kl. 7a, I miejsce –
Poezja/Proza), Anna Siwek (kl. 7a, II miejsce – Poezja/Proza), Agata Olearczyk (kl.
8e, II miejsce – Poezja/Proza), Igor Janosz
(kl. 7a, III miejsce – Poezja/Proza), Michał
Kordasz (kl. 8e, III miejsce – Poezja/Proza),
Damian Oczko (kl. 7b – wyróżnienie).
(SP1)

foto: arch. SP1

Przedszkolaki z pożegnalnymi występami

– To ostatni nasz dzień w przedszkolu. To ostatni raz, gdy jesteśmy tutaj razem. Pożegnania nadszedł czas... – słowa te wyraźnie wybrzmiewały wraz
z upływającym kolejnym rokiem w Przedszkolu Publicznym w Kozach.
W czerwcu dzieci z grupy Biedronek, Jagódek, Wiewiórek, Kaczuszek i Słoneczek
pożegnały przedszkole oraz zaprezentowały program artystyczny, składający się
z wierszy, piosenek oraz tańców. Po występach był czas na miły, słodki poczęstunek. Dzień był pełen wzruszeń i wrażeń. – Z okazji zakończenia roku szkolnego
pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę,
wspólnie spędzone chwile w przedszkolu. Wszystkim przedszkolakom i rodzicom
życzymy wesołych, ciepłych, a nade wszystko bezpiecznych, wspólnie spędzonych
wakacji – podkreślają dyrekcja oraz pracownicy Przedszkola w Kozach.
(R)
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Piknik powrócił

foto: arch. SP1

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 11 czerwca w SP1
w Kozach zorganizowany został
piknik szkolny.
Uczniowie wraz z rodzicami mieli okazję spędzić sobotnie przedpołudnie
w interesujący i zróżnicowany sposób.
Pośród atrakcji znalazły się: zakup cegiełek z nagrodami, warsztaty projektowania graficznego, spotkanie z dietetykiem, doświadczenia fizyczne oraz
chemiczne, potyczki szachowe, spotkanie z książką, pokazy modeli, malowanie
twarzy, warsztaty balonowe, fotografia
na wesoło czy też religijny quiz. Uczniowie mieli również możliwość rozwijać
swoje artystyczne zdolności, cenne rady
otrzymali na zajęciach malowania, sztuki decoupage oraz tworzenia biżuterii.
Miłośnicy przyrody zaprzyjaźniali się
z domowymi zwierzętami uczniów.
Organizatorzy zadbali o smaczne jedzenie: grill, serki góralskie, grochówka,
lody oraz ciasta upieczone przez dzieci.
Przed wejściem głównym szkoły uczestnicy pikniku mogli przyjrzeć się z bliska
sportowym quadom, zabytkowej syrence oraz wozowi strażackiemu. Boisko za
halą sportową stanowiło miejsce występów artystycznych. Na koniec wydarzenia dyrektor szkoły Tomasz Pająk ogłosił werdykt konkursu na hasło pikniku.
Nagrody główne – rower, hulajnoga,
deskorolka oraz tort okazały się świetną
niespodzianką. Podziękowania należą
się każdemu, kto pomógł przygotować
(SP)
ten wyjątkowy dzień. 		
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INWESTYCJE

Bezpieczniej „na zebrze”

Drogowe inwestycje w naszej miejscowości każdorazowo podnoszą poziom
bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak
i kierujących. W najbliższych tygodniach zaplanowano kolejne, bardzo

foto: MS

Blisko 600 tysięcy złotych kosztować będzie zadanie „Budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej w Kozach”. To rzecz jasna
w ramach inwestycji związanej z odprowadzaniem wody deszczowej w rejonie
ulicy zlokalizowanej w Małych Kozach. –
Intensywne opady deszczu w tej okolicy
wielokrotnie doprowadzały do zalewania
piwnic czy ogrodów. Rozpoczynamy więc
kolejną, ważną dla mieszkańców tamtego
rejonu inwestycję – mówi Jacek Kaliński,
wójt gminy Kozy.
Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę
kolektora deszczowego o łącznej długości
231 metrów, przebudowę przydrożnych

istotne z tego punktu widzenia działania na drogach. Dodatkowe oświetlenie pojawi się na aż 5-ciu przejściach
dla pieszych!
Mowa o ulicach Bielskiej, Krakowskiej
oraz Przeczniej. W przypadku dwóch
pierwszych inwestycja zaplanowana została przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, na ulicy Przeczniej
działania prowadzić będzie Gmina Kozy.
– Stale monitorujemy poziom bezpieczeństwa, starając się prowadzić działania
mające na celu jego zwiększenie, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Cieszy
więc dobra współpraca z GDDKiA, ale
też nasze wewnętrzne inicjatywy w tym

zakresie – tłumaczy Jacek Kaliński, wójt
gminy Kozy. W ramach DK-52 oprócz dodatkowego doświetlenia, na przejściach dla
pieszych powstaną trzy sygnalizacje ostrzegawcze. Pierwsza na przejściu dla pieszych
w rejonie skrzyżowania z ul. Południową,
druga na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Topolową oraz Chmielową, trzecia
w rejonie skrzyżowania z ul. Podgórską.
W przypadku ulicy Przeczniej zaplanowano montaż nowoczesnego oświetlenia na
dwóch przejściach – w rejonie skrzyżowania z ulicą Akacjową oraz w rejonie skrzyżowania z ulicą Klonową i Rzemieślniczą.
Do inwestycji, powracać będziemy w ko(MS)
lejnych wydaniach naszej gazety.

Odwodnienie Złotej
rowów wzdłuż ulicy Złotej wraz z istniejącymi przepustami, budowę wylotu brzegowego do potoku Pisarzówka oraz odtworzenie nawierzchni drogi. Zadanie
zrealizowane zostanie poprzez dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu
Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz środki własne Gminy Kozy.
Wartość inwestycji opiewa na kwotę 579
808,69 zł brutto, dofinansowanie stanowi
85% wartości. Wykonawcą robót został
Zakład Instalacyjny KAZMAR Tomasz
Smyrak, umowę parafowano w czerwcu br.

(MS)

foto: arch. UG

Wiśniowa gotowa

foto: arch. UG

Przebudowa dróg na Osiedlu 100 postępuje zgodnie
z planem. W ostatnich dniach zakończono prace związane z ulicą Wiśniową, zintensyfikowane działania dostrzec natomiast można obecnie m.in. w ramach ulicy
Zdrojowej.
Na najdłuższej z modernizowanych ulic wymieniono kanalizację deszczową oraz zabudowano chodnik dla pieszych na
odcinku do skrzyżowania z ulicą Bukietową, na której zaawansowanie prowadzonych robót jest na podobnym poziomie.
– W przypadku Bukietowej przygotowywane są zjazdy do posesji, za pomocą krawężników wytyczono koryto nowej drogi
– przybliżają przedstawiciele Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Kozach. Równocześnie rozpoczęły się pierwsze prace w ramach ulicy Zamkowej.
Inwestycja dotyczy ulic: Liliowej, Storczyków oraz odcinków
ulic: Bukietowej, Lazurowej, Wiśniowej, Zamkowej i Zdrojowej. Zadanie „Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy” współfinansowane jest ze środków własnych Gminy Kozy oraz Programu Rządowego Fundusz Polski Ład.
(RED)

PROJEKTY
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Szlak Koziańskich Ciekawostek – spotkanie transgraniczne

Podczas Dni Kóz zorganizowano spotkanie transgraniczne z udziałem delegacji z naszej partnerskiej gminy Mosovce na Słowacji, a wśród gości obecna
była m.in. Starosta Gminy Mosovce –
Elena Krajčová.
Wszystko w ramach podsumowania
projektu „Szlak Koziańskich Ciekawostek”, przygotowywanego przy współpracy z Euroregionem Beskid i Gminą
Mosovce na Słowacji.
Projekt zrodził się z chęci zaprezentowania
mieszkańcom Kóz i turystom odwiedzającym miejscowość walorów historycznych,
stanowiących ważny element dziedzictwa
kulturowego terenu pogranicza PL-SK.
Pokrótce zaprezentowano założenia projektu, etapy realizacji, źródła finansowania, publikacje oraz stronę internetową.
A punktem kulminacyjnym był rzecz jasna

spacer po Szlaku Koziańskich Ciekawostek. Gości ze Słowacji zostali oprowadzono po miejscach, w których zamieszczono
tabliczki informacyjne dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenu
pogranicza polsko-słowackiego.
Co warte podkreślenia, projekt wzbudza spore zainteresownie również
wśród naszych mieszkańców. Do wykorzystania specjalnie przygotowanej
mapy zachęca w tym numerze na naszej
okładce jedna z koziańskich rodzin,
więcej o projekcie znajdziecie Państwo
również na stronach 10-11.
Mikroprojekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej INTERREG
V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. 		
(UG/RED)

foto: MS

Nowoczesny Dom Kultury

Realizacja przez Dom Kultury w Kozach
projektu grantowego „Razem – platforma
kultury lokalnej” realizowanego w ramach
projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego
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 dobiegła końca. Ale czy na

pewno? W chwili przystąpienia do realizacji projektu przyjęto założenia w oparciu
o analizę pierwszych doświadczeń cyfrowych zdobytych w okresie pandemii COVID-19. Podstawowe założenie to stworzenie bazy technicznej dla szerokiej gamy
działań w oparciu o narzędzia cyfrowe oraz

zdobycie podstawowych kompetencji dla
przyszłych działań. Opracowano „strategię
cyfrową” i zaprojektowano specjalistyczną
stronę internetową, która poza funkcją prezentacyjną umożliwia łączenie się grup (np.
animatorów, uczestników zajęć, instruktorów, grup artystycznych i stowarzyszeń) za
pośrednictwem lokalnego komunikatora
internetowego. Strona współpracuje z tworzonym „lokalnym archiwum cyfrowym”.
Techniczne zaplecze
projektu stanowi zakupiony nowy sprzęt
umożliwiający realizację działań online
(w tym np. transmitowanie wydarzeń) oraz
archiwizację. W skład
nabytego wyposażenia
weszły 4 kamery IP,
2 kamery wideo, zewnętrzna karta dźwiękowa, wielokanałowy
rejestrator dźwięku, 2 laptopy z oprogramowaniem do edycji obrazu, dźwięku oraz
transmisji internetowej, monitor komputerowy oraz mikrofony. Uzupełnieniem
jest okablowanie, statywy, skrzynie transportowe i podstawowy zestaw oświetle-

niowy. Sprzęt ten umożliwia szeroki zakres
konfiguracji i wykonywanie zadań z zakresu rejestracji obrazu i dźwięku, obróbkę
zarejestrowanych materiałów, pozwala
na realizowanie materiałów filmowych
„na żywo” lub rejestrację wielokamerową
z możliwością generowania materiałów do
umieszczania w Internecie lub projekcji na
ekranie. Zastosowanie systemu kilku kamer IP umożliwia ograniczenie ilości osób
przy realizacji transmisji oraz obsługę przez
osoby z niepełnosprawnością.
Przygotowano i zrealizowano szkolenia
z zakresu: bezpiecznego (prawnie) publikowania treści w Internecie, tworzenia
i prowadzenia archiwum cyfrowego, obsługi sprzętu audio, obsługi sprzętu wideo
i realizacji transmisji internetowych oraz
dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi całości stworzonej platformy cyfrowej.
Realizacja projektu grantowego „Razem – platforma kultury lokalnej” to tylko początek procesu przewartościowania form działania, wytyczania nowych
kierunków oraz odkrywania nowych
pól do działalności kulturalnej, czyli
wszystko przed nami.
(DK/R)

Jak poruszać się po szlaku?

Szlak Koziańskich Ci
Cesta Zaujímavostí v Obci Kozy
The Curiosity Trail of Kozy

Znajdź w przewodniku podobające Ci się miejsce, które
chciałbyś odwiedzić. Następnie odszukaj je na mapie.
Wyrusz z domu, odkryj i eksploruj Gminę Kozy podążając
Szlakiem Koziańskich Ciekawostek.

1

ZNAJDŹ

obiekt w przewodniku dostępnym w Urzędzie
Gminy Kozy

Po dotarciu do wybranej lokalizacji znajdź tablicę
informacyjną umieszczoną na obiekcie lub w jego
sąsiedztwie. Zapoznaj się z informacją i historyczną
fotografią.
Podziwiaj obiekt, daj się zaskoczyć i… odkryj nieznane
dotąd koziańskie ciekawostki!
Zainteresuj się, przeczytaj i zobacz jeszcze więcej
informacji o wybranym obiekcie na stronie internetowej
– www.szlakciekawostek.kozy.pl, do której bezpośrednio
zostaniesz przekierowany po zeskanowaniu kodu QR
(umieszczony w prawym dolnym rogu każdej tablicy
informacyjnej).

7
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4
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
na stronie internetowej

szlakciekawostek.kozy.pl

NAPISZ DO NAS I...
• przekaż nam opinię na temat szlaku
• pokaż nam swoje zdjęcia obiektów
• prześlij historyczne fotografie, jeśli jesteś w ich
posiadaniu
• zaproponuj nową ciekawostkę
• podziel się informacjami i anegdotami

Adres e-mail:
szlakciekawostek@kozy.pl

SKANUJ
kod QR

5

iekawostek

4

2

PRZECZYTAJ
informacje na tablicy

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ODSZUKAJ
wybrany obiekt na mapie dostępnej w Urzędzie
Gminy Kozy

3

ZOBACZ

wybrany obiekt w terenie

KOZY CENTRUM
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SPORT

Obfity dorobek medalowy zawodników Stowarzyszenia Sportów Siłowych
Benchpress to już dobrze znana tradycja. Niczym nie odbiegły od niej mistrzostwa, w jakich grupa z Kóz uczestniczyła na przełomie czerwca i lipca.
Mistrzostwa Europy prestiżowej federacji GPC odbyły się w czeskim Trutnovie.
Zawitało tu aż 500 zawodników, którzy
reprezentowali 18 państw. – Organizacja
czempionatu stała na wysokim poziomie.
Była to dodatkowa motywacja, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony, z czego
też świetnie skorzystaliśmy – mówi odpowiadający za treningi koziańskich trójboistów Wiesław Wróbel.
Sam wielce utytułowany siłacz w wadze

Złota i srebro

do 100 kilogramów sięgnął po zwycięstwo
z wynikiem 260 kg. Otrzymał zarazem tytuł najlepszego zawodnika w kategorii masters, zdobył puchar, a na dodatek poprawił
długoletni rekord świata.
Ze złotem z Czech wyjechała także Magdalena
Szpila, której zaliczono
130 kg i w pełni zasłużone
miano najlepszej juniorki w stawce uczestników.
Natalia Szpila wywalczyła
1. miejsce w swojej grupie oraz 2. lokatę wśród
nastolatek z wynikiem
102,5 kg. Kolejny triumf
stał się udziałem Grzego-

rza Drewnianego – w wadze do 110 kg
z rezultatem 270 kg, a cenne srebro zdobył
Mariusz Wyrozębski, startujący w kategorii
powyżej 140 kg i podnoszący 275 kg.
(M)

foto: Stowarzyszenie Benchpress Kozy

To był mecz przyjaźni
foto: CSW Kozy

Rodzice oraz działacze LKS Orzeł
i UKS Kozy wzięli udział w nietypowym meczu piłkarskim w piątek 24
czerwca na stadionie gminnym.
Do towarzyskiej rozgrywki przystąpiły
drużyny złożone z rodziców, ale także

sympatyków czy byłych zawodników
dwóch piłkarskich klubów z Kóz. Spotkanie rozgrywane było na pełnowymiarowym boisku w systemie dwóch połów po
30 minut, a roli sędziego podjął się również działający w koziańskich środowisku

futbolowym Piotr Szypuła. Nic dziwnego,
że na to historyczne wydarzenie przybyła
duża ilość sympatyków obu klubów, którzy dopingowali poszczególne zespoły.
Te odwdzięczyły się pełnym zaangażowaniem, zaciętą walką zgodną z zasadami
fair-play i wreszcie... nie lada dramaturgią.
Goli w czasie regulaminowym padło sporo, odnotowano bowiem sprawiedliwy
remis 4:4. Zarządzono wówczas konkurs
rzutów karnych, w którym o jedną bramkę skuteczniejsi byli zawodnicy w barwach UKS Kozy, nie ukrywający radości
z takiego obrotu wydarzeń.
(R)

Szachowa tradycja podtrzymana

W dniach 25-26 czerwca w Domu Kultury w Kozach odbył się XI Turniej
Szachowy Gminy Kozy im. Władysława Honkisza. Zmagania te rozgrywano łącznie z cyklicznymi zawodami „Szachy z Orłem” o Puchar Wójta
Gminy Kozy Jacka Kalińskiego.
Turniej został przeprowadzony w dwóch
grupach. Jednodniowa rywalizowała na
dystansie 7 rund tempem gry 30 minut na
zawodnika, taka formuła pozwalała uzyskać
przez szachistów V oraz IV kategorię szachową. Najlepsi zostali nagrodzeni w klasyfikacjach: generalnej, juniorów do 10 lat,
juniorów do 18 lat oraz reprezentanta Kóz.
Mistrzem tej ostatniej grupy został mieszkaniec gminy Sławomir Korzonkiewicz,
który też z grona wszystkich uczestników
wypadł najlepiej. Kolejne miejsca w „generalce” zdobyli Mateusz Sporek z Biel-

ska-Białej i Michał Szymczak z Koszarawy.
Inni kozianie wyróżniający się to natomiast
Wiktor Cieśla i Jan Kaleta. Konkurencję najmłodszych juniorów zdominował
Oskar Soboń z Bielska-Białej, a 3. miejsce
przypadło w udziale kozianinowi Nikodemowi Korzonkiewiczowi.
W grupie dwudniowej szachiści zaliczyli 7 partii tempem szachów klasycznych,
a system rozgrywek pozwalał na uzyskanie
promocji do II kategorii
męskiej (I kobiecej).
Mistrzem został Cyprian
Gepfert, który reprezentuje MUKS SZS Cieszyn,
kolejny w klasyfikacji był
związany z Kozami Szymon
Polakowski, a brązowy medal przypadł bielszczaninowi
Danielowi Świątnickiemu.

Wśród juniorów najlepsze miejsce wywalczył
reprezentujący Kozy Mateusz Franczak, zaś
2. pozycja przypadła zawodniczce miejscowego LKS Orzeł Sabinie Kotyli. Prócz wspomnianych spośród kozian na uznanie zasłużyli Maciej Targosz i Przemysław Grzywa.
Nagrody na turniej, który ponownie miał
swoją rangę i trzymał wysoki poziom, ufundowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kozy oraz Gmina Kozy. (MP/RED)

foto: mat. orgnizatora

SPORT

Na sportowo z pomocą

Piknik charytatywny, który połączony
został z turniejami piłki nożnej i siatkówki oraz maratonem zumby – to
w dużym skrócie przebieg wydarzenia
„Gramy dla Alesia”, raz jeszcze zasługującego na szczególne odnotowanie.
Z inicjatywy Stowarzyszenia Kozianki oraz
Centrum Sportowo-Widowiskowego jeden z majowych weekendów poświęcony
został na atrakcyjne wydarzenie, którego
głównym przesłaniem była bezinteresowna pomoc na rzecz mieszkającego w Kozach chorego 3-latka Alessandro. Środowisko zaproszone do udziału wykazało się
zaangażowaniem i hojnością, dzięki czemu
uzbierano do puszek sporą sumę.
Najmłodsi w trakcie pikniku mogli pozjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni lub uczestniczyć w zabawach prowadzonych przez
animatorów. Zainteresowaniem cieszyło
się także malowanie buziek, wykonanie
ekstra tatuażu czy przygotowane konkurencje ruchowe. W upalny dzień, prócz cie-

Tytułowe stwierdzenie to nawiązanie do postawy piłkarzy LKS Orzeł
Kozy w toku finiszującego sezonu
2021/2022 na poziomie a-klasowym.
Kozianie zgromadzili w całym sezonie 30
punktów, na co złożyło się 9 zwycięstw
i 3 remisy oraz fakt, że 14-krotnie to rywale schodzili z boisk w lepszych nastrojach.
Bilans bramkowy osiągnięty przez podopiecznych Marcina Stefanowicza to 31
strzelonych goli przy 56 straconych.
Nieco gorsza w wykonaniu Orła była futbolowa wiosna, gdyż właśnie spotkania
rewanżowe przyniosły ekipie z Kóz 13
„oczek”, a ostatecznie w tabeli A-klasy Podokręgu Bielsko-Biała spadek z 7. miejsca

płego poczęstunku, zabraknąć nie mogło wręczył wszystkim piłkarzom pamiątkowy
lodów tajskich, które stanowiły znakomitą medal i statuetki dla klubów.
ochłodę dla wszystkich. Trafionym pomy- W 6-zespołowym gronie odbył się natosłem okazał się maraton zumby. Uśmiechy miast turniej siatkówki, przeznaczony dla
w trakcie tego kolorowego tańca nie scho- amatorskich ekip. Po grupowych zmagadziły z twarzy radośnie bawiących się osób niach rozegrano mecze o poszczególne
w różnym wieku.
lokaty. Na koniec z triumfu cieszyła się druCzęść sportowa wydarzenia to przede żyna SV Środek II z Czechowic-Dziedzic,
wszystkim turniej piłki nożnej dla rocznika lepsza od „jedynki” z tego samego miasta.
(R)
2013 i młodszych. Wzięło w nim udział 5
drużyn – 2 z UKS
Kozy, ponadto LKS
Orzeł, AP Zone
Międzybrodzie
oraz Football Academy Bielsko-Biała.
Zawody miały charakter rekreacyjny,
każdy rozgrywał
mecze z każdym.
Nie
wyłoniono
zumby był jednym z najbardziej interesujących
zwycięzców, a mały Maraton
wydarzeń pikniku charytatywnego „Gramy dla Alesia”.
foto: CSW Kozy
bohater Alessandro

Stabilne loty Orła
na półmetku rozgrywek na 11. pozycję na
finiszu. Inna sprawa, że dobry był początek
tegorocznych zmagań i bardzo szybko koziańscy piłkarze zapewnili sobie utrzymanie w stawce, a to stanowiło cel absolutnie
nadrzędny. Najlepszym strzelcem LKS
Orzeł w mijającym sezonie był Dawid Żurek, który zanotował 8 trafień. Co ciekawe,
na jego koncie pojawiło się także najwięcej
żółtych i czerwonych kartek. Na odnotowanie zasługuje również 5 goli, jakie strzelił
przeciwnikom Kacper Polakowski, a po 3
dołożyli – Konrad Janosz, Michał Komędera, Jakub Kunicki i Przemysław Pielesz.
Orzeł wystartował już tymczasem z przygotowaniami do kolejnych rozgrywek.

Do a-klasowej rywalizacji dołączą jako
beniaminkowie najlepsze drużyny z B-klasy – Sokół Zabrzeg i GLKS II Wilkowice,
a także KS Bestwinka, który spadł z „okręgówki”. Zabraknie natomiast spadkowicza
Wilamowiczanki Wilamowice i sięgających po awans na wyższy szczebel – KS
Międzyrzecze i Rotuza Bronów. Początek
(RED)
ligowych emocji w sierpniu.
Barw LKS Orzeł w rundzie wiosennej sezonu
2021/2022 bronili: Marcin Kozielski, Dominik Orszulik
(bramkarze), Przemysław Pielesz, Łukasz Pielesz, Łukasz Duźniak, Jakub Mrozek, Kacper Polakowski, Jakub Kunicki, Daniel Mańkowski, Szymon Polakowski,
Roman Cholewa, Michał Komędera, Konrad Janosz,
Jakub Matlak, Dominik Ozimina, Maciej Wróbel, Hubert Gajda, Dawid Żurek, Jakub Jura

Pływackie osiągnięcia

Wysoką formę w Mistrzostwach Śląska w pływaniu zademonstrowali reprezentanci Victorii Kozy.
Do Gliwic udała się spora, bo aż 13-osobowa grupa zawodników reprezentujących
Victorię. To Magdalena Filek, Sussana
Urban, Urszula Sikora, Sydney Zagonari,
Mikołaj Borkowski, Bartosz Byrski, Miłosz
Kozieł, Filip Matuszek, Mikołaj Kulig, Jarosław Olma, Szymon Zarębski, Jacek Żywczok i Ludwik Żywczok. Łącznie wychowankowie koziańskiego klubu zanotowali
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foto: Victoria Kozy

aż 32 rekordy życiowe, co dobitnie świadczy o skali ich dyspozycji w mocnej stawce
rówieśników powyżej 14. roku życia. Ale to
nie wszystko...
Z czempionatu pływacy z Kóz przywieźli to, co najcenniejsze, a więc medalowe

łupy. Na dystansie odpowiednio 100 i 50
metrów stylem dowolnym po srebro i brąz
sięgnęła Magdalena Filek. Podobne koloru
krążki za 50 i 100 m stylem grzbietowym
zgarnęła Sydney Zagonari. Ze srebrem wyjechał z Gliwic również Mikołaj Borkowski, w następstwie udanego startu na 100
m „klasykiem”. Z kolei sztafeta 4x100 m
stylem dowolnym – prócz Borkowskiego
z Mikołajem Kuligiem, Filipem Matuszkiem i Jarosławem Olmą – stanęła na naj(MA)
niższym stopniu podium. 		
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Jakle, zapaski, podwłócki

Dziewczęta w koziańskich
strojach ludowych (Kozy, 1905 rok).

O koziańskim stroju ludowym napisano już
bardzo dużo. Jednak im więcej wiedzy, tym
równocześnie więcej wątpliwości i pytań.
Najstarsza wzmianka o stroju noszonym
w rejonie Białej (dziś wschodnia część Bielska-Białej) pochodzi z poł. lat 50. XIX wieku
i stanowi relację podróżującego po Zachodniej Galicji Józefa Łepkowskiego. Wskazuje
on na śląski charakter ubiorów noszonych
na tym terenie zarówno przez kobiety, jak
i mężczyzn. Po latach etnografowie zainteresują się strojami noszonymi na Śląsku
Cieszyńskim, w Beskidach (Żywieckim
i Śląskim), w rejonie Pszczyny, a w ostatnim czasie także – z dużą intensywnością –
w pobliskich Wilamowicach. Strój ludowy
noszony w okolicy Kęt i Białej ewoluował
lokalnie, nabierając własnego, podbeskidzkiego charakteru. Pozostał jednak w dalszym ciągu bez całościowego opracowania.
Istnieją liczne lokalne prace opisujące strój
Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach realizować będzie
projekt „Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość
– pamięć – rzeczywistość” dzięki przyznanemu dofinansowaniu w programie Kultura ludowa i tradycyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania
Biblioteka przeprowadzi ekspertyzę naukową
oraz niezbędne naprawy krawieckie kolekcji
koziańskich strojów ludowych znajdujących
się w zbiorach Izby Historycznej im. Adolfa
Zubera. Opracowany zostanie album promocyjny wydany drukiem oraz materiały edukacyjne dla dzieci udostępnione w Internecie.
Powstanie także nowa ekspozycja strojów
w Izbie dzięki zakupowi manekinów. To tylko
niektóre z działań projektowych, które realizowane będą do końca 2022 roku.

z perspektywy miejscowości. W Kozach
takie opracowania wykonał na pocz. lat 90.
XX wieku Mieczysław Knycz (1924-2001).
Jego materiał – choć amatorski – stanowi
cenne źródło dla poznania cech charakterystycznych stroju noszonego w Kozach.
Dzięki rozmowom z ostatnią szyjącą stroje
krawcową oraz ostatnimi kobietami ubierającymi się „po koziańsku”, praca Mieczysława Knycza jest wyjątkowa ze względu
na uchwycony moment zanikania tego elementu lokalnej kultury ludowej.
Co ustalił Mieczysław Knycz? Wyróżnił on
elementy stroju, spośród których na pierwszy plan wysuwa się „jakla” – rodzaj kaftana,
szytego z wełny, z długimi rękawami, zakończonego stójką pod szyją oraz charakterystycznymi pufami na ramionach. Jakla uległa
na przestrzeni lat licznym przeobrażeniom.
Do końca pierwszego dwudziestolecia XX
wieku miała ona jednolity krój. W latach

Maria Rozmus w koziańskim
stroju ludowym (1993 rok).

foto: arch. GBP

20. i 30. XX wieku zaczęły się na niej odciskać wpływy mody miejskiej (zwiększała się
długość, stójka zanikła, bądź zamieniła się
w kołnierz klapami), a także strój jako całość zaczął być coraz mniej popularny. Po II
wojnie światowej już tylko najstarsze mieszkanki Kóz ubierały się „po wiejsku” nawet
nie myśląc o poddaniu się przysłowiowej
modzie. Wraz z ich odejściem zakończył się
pewien etap w historii i kulturze naszej miejscowości.
Na pocz. XXI wieku dzięki działaniom
Domu Kultury w Kozach, Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie oraz Koła Gospodyń
Wiejskich koziański strój ludowy ma swoje
miejsce w kalendarzu wydarzeń kulturalnych naszej miejscowości. Czy jednak nie
chcielibyśmy widzieć go częściej? Bardziej?
Czy nie chcielibyśmy go mieć?

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zwraca się
z apelem o pomoc w poszerzeniu wiedzy o koziańskim
stroju ludowym. Poszukiwane są wszelkie pamiątki
związane z tym tematem: rodzinne fotografie, zachowane elementy stroju, biżuteria (korale, krzyże i medaliki), wspomnienia. Zapewniamy zwrot udostępnionych
przedmiotów – po skopiowaniu fotografii lub sfotografowaniu rodzinnych pamiątek. Zebrany materiał wzbogaci album dotyczący koziańskiego stroju ludowego,
który wydany zostanie drukiem jesienią, a także posłuży
w opracowywaniu planowanej Monografii wsi Kozy.
Osoby chcące podzielić się swoimi zbiorami prosimy o kontakt:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
tel.: 33 817-41-09
e-mail: izbahistoryczna@gbpkozy.pl
lub osobiście w siedzibie Biblioteki (Pałac Czeczów).

(Bartłomiej Jurzak)

ROZRYWKA

W bibliotece odbyło się w czerwcu ostatnie przed
wakacyjną
przerwą spotkanie z ceramiką. Uczestnicy
warsztatów rzemiosła artystycznego
dla dorosłych jeszcze w maju i czerwcu
próbowali swoich sił z ceramiką, tym
razem przyszedł czas na nadanie swoim
dziełom ostatecznego szlifu, tj. pokrycie ich dekoracją malarską. – Składamy
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Letnie Kino
u Czecza

serdeczne podziękowania na ręce
Dyrekcji Przedszkola Publicznego
w Kozach za umożliwienie wypalenia
prac ceramicznych. Dzięki temu prace
uczestników warsztatów mogły otrzymać zupełnie nową szatę, prezentującą
się znakomicie – podkreślają organizatorzy. Więcej o kolejnych zajęciach
m.in. w social mediach Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach.

Podobnie jak w ubiegłym roku także
w te wakacje Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza na plenerowe seanse filmowe w ramach Letniego
Kina u Czecza. Po pierwszej lipcowej
projekcji, zaplanowane zostały jeszcze
dwa z kategorii przygoda/sensacja/
kryminał oraz komedia. Wyboru tytułów dokonali sami mieszkańcy Kóz
w głosowaniu internetowym. Wstępnie
zaplanowano seanse na 29 lipca godz.
20.30 – „Chinatown” oraz 19 sierpnia
godz. 20.00 – „Blues Brothers”. W przypadku niesprzyjającej pogody seanse
odbędą się w innych terminach. Letnie
Kino u Czecza GBP realizuje dzięki
współpracy z Kojzkim Kolektywem Artystycznym, Młodzieżową Radą Gminy
Kozy oraz Domem Kultury w Kozach.

(GBP)

(GBP)

foto: arch. GBP

Poziomo:

1

1/ lodowania, mroźnia

2

3

4

5

7/ siostry Zofia i Michalina, dawne właścicielki schroniska pod szczytem

6

7

Hrobaczej Łąki
8/ Józef, mgr były dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej oraz Naczelnik

2

8

Gminy Kozy
9/ niecywilizowani ludzie

1

9

10/ kocha swoją ojczyznę

8

11/ rozbraja niewypały

12

10

13/ był nim bezdomny „Jaciu Paraciu”
16/ dziennikarz gazety

5

17/ Pan każe, on musi
18/ epidemia obejmująca duże obszary
19/ cerkiewny obraz na desce

15

13

3

14

20/ przenoszą boreliozę

17

14
11

4/ najstarszy w rodzinie

9

14/ stara, zdarta miotła
15/ zakończone kropką

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

10

16

13

4

19

12/ mały boczny pokój służący zwykle za sypialnię

7

18

5/ but sportowy na gumowej podeszwie
6/ Konstanty, były kierownik szkoły nr 2 i Chóru „Lutnia”

6

16

17

3/ oskrabina

12

15

Pionowo:
2/ szczyt nad Kozami z krzyżem milenijnym

11

20

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą rozwiązanie
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(Stanisław Laszczak)
Wysyłając rozwiązanie krzyżówki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy, tel. + 48 33 817-41-09, e-mail: dyrektor@gbpkozy.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Małgorzata Wróbel, nr telefonu: + 48 33 817-42-91, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania Państwa danych osobowych jest dostępna w siedzibie administratora i na stronie www.gbpkozy.pl
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Czyny z potrzeby serca

Nie ma w koziańskim środowisku takiej osoby, która nie kojarzyłaby Pani
Bogusławy Boehn z jej licznych działań na rzecz „małej Ojczyzny”. Także
za swą bezinteresowną aktywność
otrzymała początkiem roku zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela
Gminy Kozy. A że na to, ale i inne wyróżnienia w pełni zasłużyła, wątpliwości nie ma żadnych...
Szybko po dołączeniu do koziańskiej społeczności Bogusława Boehn dała się poznać
jako osoba o wielkiej energii i niespożytych
pokładach życzliwości. Jeszcze zanim została przewodniczącą KGW (lata 2004-2021),
była organizatorką wielu przedsięwzięć
w gminie. To z jej inicjatywy odbywały się
m.in. konkursy na najlepszy ogród kwiatowy, degustacje potraw regionalnych, wydarzenia dla dzieci i młodzieży, spotkania wigilijne osób samotnych czy też liczne wyjazdy
dla członków KGW. Chętnie podejmowała
się organizacji działań charytatywnych z Akcją Katolicką, również jako członkini Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w koziańskiej parafii czy opiekunka miejscowego sanktuarium – tzw. Groty Matki
Boskiej. W 2007 roku otrzymała honorowe
wyróżnienie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz „Platan”, a w 2016 r.
zaszczytny Srebrny Krzyż Zasługi za działalność publiczną i charytatywną. Kilkoma refleksjami Pani Bogusława chętnie podzieliła
się z redakcją „Koziańskich Wiadomości”,
a zatem i Czytelnikami wraz z niniejszą rozmową...
Skąd ta wieloletnia już Pani obecność
w Kozach? Na świat przyszła Pani
w odległym od naszej gminy Mielcu.
W Mielcu się urodziłam i tam spędziłam
swoje młodzieńcze lata. Na studia i do
pracy wyjechałam jednak w rejon dzisiejszego województwa opolskiego. Tam też
poznałam się z moim przyszłym mężem.
Był dyrektorem w branży ogrodniczej, a i ja
byłam z ogrodnictwem poniekąd rodzinnie
związana. Później mąż wyjechał do Bielska-Białej, gdzie dostał pracę i mieszkanie
w „Agronomówce” w Kozach. I tak to trafiliśmy wspólnie do tej urokliwej miejscowości,
w której funkcjonujemy od 1969 roku.
I najwyraźniej w Kozach się Pani
spodobało, skoro tu już pozostała?
Uważam, że to moje najlepsze miejsce na
ziemi, w którym doskonale się odnalazłam.
Mam wspaniałych sąsiadów, sporo życzliwych znajomych i bardzo dobrze się w tym
koziańskim środowisku czuję. Jesteśmy już

53 lata po ślubie i cieszymy się, że właśnie
tu kiedyś trafiliśmy. Opatrzność wyraźnie
nad nami czuwała.
Zaangażowała się Pani na przestrzeni minionych lat w szereg wartościowych przedsięwzięć z myślą o mieszkańcach gminy Kozy, także tych
potrzebujących...
Moja mama pochodziła ze wsi i zawsze,
gdy ktoś do niej przyjeżdżał częstowała
i obdarowywała swoich gości wszystkim
tym, co miała. Widziałam więc u rodziców, że umieli się dzielić i pomagać innym.
Wszyscy w domu kochaliśmy kwiaty. Jest
coś w tym, że przyroda przyciąga, daje radość życia, wzmaga poczucie piękna i estetyki. I może stąd w człowieku rodzą się ta-

wystarczalnych gospodarstwach. Jej niezwykłą zaletą było to, że potrafiła z innymi
paniami rozmawiać, w sposób subtelny i dyplomatyczny łagodząc wszelkie pojawiające
się problemy. Nie wszyscy potrafią zadbać
o taką jedność. Gdy ma się takie wzorce łatwiej jest podążać właściwą drogą.
Miano Honorowego Obywatela Gminy Kozy to dla Pani zapewne spore
wyróżnienie?
Przyznam, że jest w jakimś sensie nieco
wstydliwe. Cała moja aktywność społeczna bierze się z wewnętrznego poczucia, a nie dla tytułów czy chęci bycia docenianym. Mam 75 lat, ale ciągle radość
sprawia mi zajmowanie się przykościelną
Grotą Matki Bożej, choć oczywiście nie

Na przestrzeni lat nasza rozmówczyni brała udział w wielu inicjatywach - na zdjęciu kurs układania
bukietów w KGW w 2009 roku.

Bogusława Boehn

kie czyny płynące prosto z potrzeby serca.
Gdy w życiu wiele w darze się dostało, to
zdecydowanie łatwiej się tym dzielić.
Szczególna jest chyba dla Pani działalność w Kole Gospodyń Wiejskich,
którego przez 17 lat była Pani przewodniczącą?
Na pewno tak, bo wzorcem była dla mnie
Pani Bronisława Stanclik, pełniąca wcześniej obowiązki przewodniczącej. Pod jej
pieczą Koło Gospodyń Wiejskich świetnie
sobie radziło, zrzeszając aż 250 członkiń.
Były to kobiety, które zajmowały się swoim
domostwem, pracowały w polu, a dzięki
temu funkcjonowały w praktycznie samo-

Przez wiele lat Bogusława Boehn zaangażowana była w Koło
Gospodyń Wiejskich
jako przewodnicząca.

foto: arch. KW

zawsze łatwo jest choćby nawet podlewać kwiaty. Tak to już jest, że osoby starsze muszą robić miejsce młodszemu pokoleniu. Nasze Koło trafiło pod właściwe
skrzydła, a połączenie tradycji z nowoczesnością na pewno przyniesie pozytywny skutek. Nie pozostaje nic innego,
jak chwalić Pana, że jest tu następczyni,
która da sobie radę z powierzonym zadaniem. A ja mam więcej czasu dla moich
		
(MN)
wnuków.

SPOŁECZEŃSTWO

Przy Panience i w Kamieniołomie

Podopieczni ze Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski ADA z Bielska-Białej odwiedzili w maju Kozy, spędzając miło czas pod Panienką oraz w koziańskim Kamieniołomie. To ponowna wizyta
najmłodszych w naszej miejscowości po
pandemicznej przerwie.
Pierwsza taka majówka odbyła się w 2012
roku, wszystko za sprawą inicjatorek –
członkiń stowarzyszenia – Anny i Marii
Fabia, mieszkających na co dzień w Kozach oraz grupy rodziców podopiecznych.
– Co roku spotykamy się, by u progu uroczej kaplicy dziękować, prosić i modlić się
o zdrowie naszych dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, ich rodziców i opiekunów – tłumaczą przedstawiciele ADA.
Tegoroczne spotkanie połączyło trzy wydarzenia – majówkę poświęconą Najświętszej Marii Pannie, Dzień Matki oraz Dzień
Dziecka. Po wizycie pod Panienką, przyszła pora na część piknikową. – Zawsze
spotykamy się na łonie natury, mamy kosze piknikowe, są śpiewy i zabawy – tłumaczą. Ta odbyła się w Kamieniołomie, przy
wsparciu strażaków z OSP Kozy. – Bez pomocy życzliwych, pomocnych i uśmiech-

niętych druhów nie byłoby to możliwe,
gdyż niektórzy nasi podopieczni bez ich
wsparcia nie byliby w stanie dotrzeć na
miejsce – obrazują organizatorzy. Istotnie strażacy transportowali m.in. osoby
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jej niepełnosprawnej córce. To był niesamowity sprawdzian i dowód na to, że możemy liczyć na pomoc strażaków w przeróżnych sytuacjach – relacjonują.
W majówce uczestniczyło ponad 100

foto: arch. ADA

na wózkach inwalidzkich. Przygotowali
także specjalną prezentację sprzętu, były
pogadanki o pracy strażaka ochotnika,
rozmowy i wspólne zdjęcia. – Podczas
transportu potrzebna była też szybka pomoc medyczna, nasz strażak wykazał się
umiejętnościami ratownika medycznego,
pomagając matce w udzieleniu pomocy

osób, większość z nich Kamieniołom
miała okazję zobaczyć po raz pierwszy.
Stowarzyszenie podziękowania skierowało w stronę strażaków i Urzędu Gminy w Kozach. – Było radośnie i bardzo
miło. Dziękujemy za pomoc z zorganizowaniu tej majówki – kończą przedstawiciele stowarzyszenia.

Kolejne akademickie aktywności

Ostatnie tygodnie roku akademickie- tradycji robienia pisanek” oraz „Fenomen
go dla słuchaczy Uniwersytetu Trze- płodności i macierzyństwa w kulturach
ciego Wieku były bardzo ciekawe, róż- starożytnych” – to wykłady, które zaprenorodne i aktywne.
zentowane zostały przez Mirosława FrączKilka wykładów z ostatniego okresu doty- ka. Z kolei grafik komputerowy Roman
czyło podróży w różne zakątki świata. Wraz Baran zdradził tajniki filmu animowanego,
z Bogdanem Nyczem słuchacze przenieśli ukazując historię Studia Filmów Rysunkosię w niedostępne i rzadko uczęszczane wych w Bielsku-Białej.
szlaki w najwyższych górach
świata – Himalajach oraz do
W czerwcu odbyła się m.in. wycieczka do Wadowic,
a jednym z punktów były odwiedziny
Indii. Łukasz Pater przybliMuzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II.
żył swoją wyprawę do Afryki
i zdobycie Kilimandżaro, a po
wykładzie grupa wzięła udział
w wernisażu wystawy malarstwa Bożeny Tomczak-Wrony
pt. „Koń malowany”. O walce
foto: arch. UTW
„z wysokością, terenem i własnymi słabościami” opowiadał
Mariusz Krawiec, który zabrał słuchaczy Wyśmienite humory, wiele pozytywnej
na wyprawę do Argentyny i na najwyższy energii, piękna pogoda, cisza i spokój to
szczyt Andów w Ameryce Południowej – wszystko sprawiło, że długo i miło będą
Aconcagua. Ostatnim wykładem podróż- wspominać słuchacze UTW wyprawę na
niczym było spotkanie z Anna Szatokiną pogranicze polsko-słowackie. Był to ak– Ukrainką, która na początku wojny mu- tywny spacer ze Zwardonia do Skalitego.
siała wyjechać z ojczyzny. O swoim rodzin- W czerwcu doszła do skutku również wynym mieście Kijowie chętnie słuchaczom cieczka do Wadowic. Zwiedzanie rozpoczęopowiedziała. „Jajko czyli o wielkanocnej ło się już na starym dworcu PKP, a zakoń-

czyło wizytą w Muzeum Dom Rodzinny
Jana Pawła II oraz wadowickiej bazylice.
Oficjalnie rok akademicki zakończono
i podsumowano 7 czerwca uroczystym
spotkaniem w sali Domu Kultury, które
poprowadził koordynator UTW Mirosław Frączek. Reprezentująca Gminę Kozy
Monika Olma podziękowała wszystkim
słuchaczom, uczestnikom zajęć zaangażowania i pasji. Koordynator w skrócie podsumował działalność w roku 2021/2022,
w którym zmniejszyło się zagrożenie dla
bezpieczeństwa i zdrowia. Zwiększyło to
z kolei możliwości organizacji różnych
inicjatyw, w tym zwłaszcza powrotu do
otwartych wykładów, zajęć w sali gimnastycznej czy na basenie. Wykład na zakończenie roku pt. „Najlepsze jeszcze przed
nami” wygłosiła Alina Nowak, dyrektorka
LO w Kozach.
– Życzę Państwu dużo słońca i radości
lata, wspaniałych wyjazdów i spotkań.
Jednocześnie oczekuję na ponowne
spotkanie 4 października na inauguracji roku akademickiego 2022/2023.
W przyszłym roku będziemy obchodzić
5 lat istnienia UTW – nadmienił na za(UTW)
kończenie Mirosław Frączek.
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Instrumenty dla orkiestry

KozyNostra
na start!

Na pierwszą sobotę sierpnia
br. – 06.08, zaplanowana
została kolejna edycja KozyNostra Rock Fest. Będą występy znanych w środowisku
muzyków
poprzedzone
przeglądem zespołów rockowych.
W ramach głównych koncertów odbędą
się występy More Than Less, zagra Zespół
BATNA – zwycięzcy AntyFestu Antyradia
oraz Monsterllica, czyli sporo utworów
zespołu Metallica. – To będzie duża dawka dobrej muzyki, niesamowity klimat koziańskiego parku, dobre jedzenie, napoje
– w tym festiwalowe piwo kraftowe, ale też
liczne atrakcje dla najmłodszych i nie tylko.
Przybywajcie tłumnie! – zapraszają organi(RED)
zatorzy wydarzenia.

Istnienie i funkcjonowanie Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Kozach – w 2022 roku
obchodzącej jubileusz 30-lecia istnienia
jako MOD, jest od wielu dekad motorem
czy też elementem wielu inicjatyw realizowanych w sferze kultury i społeczeństwa
wsi Kozy. To m.in. za sprawą orkiestry
od 1997 roku Gmina Kozy gości zespoły orkiestrowe, pierwotnie jako przegląd,
a obecnie jako Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych Złota Trąbka.
MOD funkcjonująca w środowisku wiejskim to nie tylko możliwość rozwoju pasji
muzycznej i doraźnej rozrywki, a kuźnia
postaw aktywnych dla środowiska. Dziś
z grona byłych muzyków wywodzą się
ludzie zaradni życiowo i niejednokrotnie
lokalni liderzy działań społecznych i kulturalnych. Młodzieżowa Orkiestra Dęta
musi istnieć i musi mieć na czym grać.
Przez lata starano się rozmaitymi „drogami” zdobywać instrumenty z różnym
powodzeniem. Obecnie pozyskano dofinansowanie do zakupu instrumentów

„Piosenki zakazane pod platanem”

Nie tylko w Warszawie wybrzmiewają melodie kojarzone z czasem wojennej pożogi.
„Piosenki zakazane” to zbiór utworów,
które zrodziły się w sercach walczących
o wolność rodaków, a od czasów powojennych są konsekwentnie przedstawiane
lub przypominane kolejnym pokoleniom
Polaków. Kojzki Kolektyw Artystyczny
postanowił nawiązać do tradycyjnych już
w stolicy koncertów i zorganizować własne, koziańskie wydarzenie. 15 sierpnia br.
o godz. 19.00 na terenie parku dworskiego
w Kozach rozpocznie się koncert, podczas

Powiedz „tak” marzeniom o śpiewaniu

Czy wiesz, że najlepsi wokaliści w zdecydowanej większości twierdzą, że swój sukces
zawdzięczają tylko w niewielkim stopniu
talentowi lub wrodzonej predyspozycji?
Reszta to praca wkładana w ćwiczenia
warsztatu wokalnego. Jeśli lubisz śpiewać,
ale z jakiegoś powodu nie rozwijasz swojej
pasji – pora to zmienić! Kojzki Kolektyw

w ramach programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2022
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną instrumenty
dęte, które staną się wyposażeniem MOD
w Kozach. Uzupełnią one braki, pozwalając na realizację naboru członków zespołu
oraz zastąpią niektóre wyeksploatowane instrumenty, których naprawa jest
nieopłacalna. Zostaną wykorzystane do
prowadzenia nauki gry na instrumentach
oraz do celów koncertowych i posłużą zespołowi zapewne wiele lat.
Po raz pierwszy przy wykorzystaniu nowych instrumentów usłyszymy naszą orkiestrę 3 września br. w ramach Koncertu
Jubileuszowego w parku przy Pałacu Cze(DK)
czów.				

Artystyczny zaprasza wszystkich chętnych
na warsztaty wokalne, prowadzone przez
profesjonalną instruktorkę i wokalistkę –
Annę Dudziak. Zajęcia śpiewu będą się odbywać w pięknej scenerii Pałacu Czeczów
w Kozach, w dniach 8-12 sierpnia w godzinach popołudniowych lub wieczornych
(w zależności od grupy wiekowej), a ich

którego usłyszymy nie tylko najbardziej
popularne „piosenki zakazane”... Wystąpią
dla nas m.in. wokalistki związane ze stowarzyszeniem oraz muzycy Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Kóz.
Zachęcamy do zabrania ze sobą koców.
Mamy ogromną nadzieję, że oprócz ewentualnych łez wzruszenia nie spadnie tego
wieczoru żadna kropla i obejdzie się bez
parasoli. Zapraszamy serdecznie wszystkich na ten wyjątkowy koncert plenerowy
– wstęp bezpłatny (i obowiązkowy).
(SPO)

koszt wynosi 300 zł. Wisienką na torcie
wydarzenia będzie mini koncert dla rodzin
i przyjaciół uczestników. Pamiętaj – marzenia same się nie spełniają! To Ty musisz
wykonać pierwszy krok. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś, wysyłając maila na adres
(SPO)
kojzki@gmail.com.

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. Nakład 2250 egz.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie również prawo do skrótów i redagowania tekstów.

KULTURA

Wizyta w bibliotece

Na początku czerwca w bibliotece po raz pierwszy gościły dzieci oraz
wychowawcy z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach (OREW Kozy). Ich wizyta rozpoczęła się od krótkiej wycieczki po książnicy, następnie spotkanie upłynęło nie tylko
na oglądaniu kolorowych ilustracji w książkach i wspólnej zabawie,
lecz także na wykonaniu akwarium, w którym pływały papierowe
rybki pokolorowane przez gości. Na zakończenie jako ciekawostkę
uczestnicy zobaczyli najgrubszą, największą i najmniejszą książkę
znajdującą się w zbiorach placówki. – Najważniejsze było spotkanie,
obecność drugiego człowieka i wspólne spędzony czas – podkreśla(GBP)
ją organizatorzy.					

Popis wokalistek

W scenerii Pałacu Czeczów odbył się Koncert semestralny
uczestników zajęć wokalnych w Domu Kultury w Kozach. Słuchaczami koncertu byli rodzice i najbliżsi występujących wokalistek… I byłby to tylko zwyczajny koncert prezentujący umiejętności młodych śpiewaczek gdyby nie to, że w pewnym momencie
„lekko wymknął się spod kontroli organizatora” i zyskał spontaniczną, rodzinną atmosferę. Występ jednej z wokalistek odbył się
w towarzystwie jej taty, który wykazał się śmiałością sceniczną
i sporymi umiejętnościami wokalnymi. To dodało „smaku” całości, bo koncert odbył się 23 czerwca 2022 r., czyli w Dniu Ojca.
(DK)

foto: arch. GBP

Recital dyplomowy

Klasyczne dźwięki muzyki fortepianowej rozbrzmiewały w Pałacu
Czeczów 24 czerwca br. Wszystko za sprawą wizyty Angeliki Niemiec i jej recitalu dyplomowego. Absolwentka studiów magisterskich edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej w klasie
fortepianu dr Grzegorza Niemczuka zaprezentowała sonaty na
przestrzeni epok, a w programie pojawiły się te F. Schuberta, R. Shumanna oraz M. Ravela. Koncert prowadzony był przez wybitnego
pianistę Grzegorza Niemczuka, a publiczność z przyjemnością wysłuchała młodej, utalentowanej laureatki wielu międzynarodowych
(RED)
konkursów. 					

foto: A.Kasperek
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foto: Aneta Kasperek/arch. DK

Urszula – retrospekcja

Po dwuletniej przerwie Pałac Czeczów w Kozach ponownie
gościł prace Gaby Kine, artystki wszechstronnej. Jej poprzednia
wystawa, zachęcająca by wyrwać się do Lizbony z trudem przebijała się do odbiorców, trafiając niefortunnie w czas szalejących
obostrzeń, nakładanych kwarantann i paskudnej atmosfery pandemii. Tym razem drzwi galerii w Pałacu Czeczów są otwarte,
a Gaba Kine opowiada o swojej mamie, w formie wystawy fotografii pt: „Urszula – retrospekcja”. Jest to osobliwa kompozycja
dwóch różnych przestrzeni czasowych. Połączenie fotografii analogowej z dawnych lat ze współczesną fotografią cyfrową ma na
celu ożywienie wspomnień, a zarazem jest próbą przywrócenia
pamięci Ukochanej Mamy i zmaterializowania jej w dzisiejszym
świecie. Wystawa czynna będzie przez całe wakacje w godzinach
(DK)
otwarcia pałacowej galerii.				

foto: arch. DK

Budżet Gminy Kozy – 2021

Podsumowujemy szczegółowo budżet Gminy
Kozy w 2021 roku. Jakie były dochody? Na
jakie cele realizowane były wydatki? M.in. na
te pytania znajdziemy odpowiedź w szczegółowym opracowaniu przygotowanym przez
Urząd Gminy w Kozach.
Dochody budżetu Gminy Kozy w 2021
roku zostały zrealizowanie w wysokości 95 776
806,28 zł, co stanowi 100,72%, z czego:
• dochody bieżące zrealizowano w kwocie
80 479 554,23 zł
• dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 15 297 252,05 zł
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy
Kozy w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
(PIT). Wpływy w kwocie ponad 19,1 mln zł
stanowiły 20% wszystkich dochodów gminy.
W stosunku do poprzedniego roku dochody z
tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o blisko
1,2 mln zł, czyli niemal 7%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu
gminy składało się łącznie na 69% wszystkich
wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Kozy w 2021 r. były
wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal 6,5 mln zł i generowały 7% wpływów do budżetu. Istotnym
źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
wykonane na poziomie 3,7 mln zł.
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Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 86 296 069,50
zł, co stanowi 83,88% planowanej wielkości,
z czego:
• wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 68
864 915,03 zł,
• wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 17 431 154,47 zł.
W 2021 r. Gmina Kozy najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty
i wychowania. Wykonanie wydatków na poziomie ponad 28,0 mln zł stanowiło 32% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność
wydatków oświatowych na pierwszym miejscu
w strukturze wpisuje się w standardowy obraz
tej części budżetu w większości gmin w Polsce.
Podobna tendencja miała miejsce również w
poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się
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się z realizacją zadań inwestycyjnych. Działania
z zakresu administracyjnego w 2021 r. kosztowały ponad 7,2 mln zł, co stanowiło 8% wydatków gminy.
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Budżet gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2021 r.
posiada zobowiązania w wysokości 3 121 660,82 zł.
Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 2 175 377,00 zł.
Zadłużenie Gminy Kozy na koniec 2021 r. wyniosło ponad 20,6 mln zł i stanowiło 21,54%
wykonanych dochodów. Choć w stosunku
do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy wzrosła o 8,67%, to wzrost udziału
zadłużenia w dochodach ogółem wyniósł
jedynie 0,13 pp. Gmina sprawnie obsługuje
swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne
finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.
W 2021 r. o ponad połowę wzrósł poziom
wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co
zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej
relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244
ustawy o finansach publicznych.
Za 2021 rok została osiągnięta nadwyżka budżetowa w wysokości 9 480 736,78 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości (-7
783 967,00 zł).
Realizacja budżetu Gminy Kozy w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku jest wynikiem prawidłowego wykonywania zadań
ujętych w planach finansowych. W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki dokonywane były
systematycznie z dostosowaniem planów do
bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych
Gminy Kozy.			
(UG)

