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WYDARZENIA

Pyszności od KGW

To już coroczna tradycja, czyli udział naszego Koła Gospodyń
Wiejskich w powiatowych wydarzeniach związanych z kulinariami. Wszystko w ramach Przeglądu Potraw „Kulinarne Dziedzictwo Pograniczna”, organizowanego w tym roku przy okazji 46. Dni Czechowic-Dziedzic i Święta Powiatu Bielskiego.
Uczestnicy mogli więc skosztować pysznych, lokalnych wyrobów, przygotowywanych w wielu przypadkach wedle dawnych
receptur. KGW z Kóz częstowało smakoszy m.in. serami, karmelówką czy… sernikiem bez sera. Co warte uwagi, tradycyjne
potrawy zaprezentowało aż 39. kół gospodyń wiejskich z po(RED)
wiatu bielskiego oraz Słowacji. 			

Wandale w Kamieniołomie

Sympatyczna kózka znajdująca się na nowej ławeczce w Kamieniołomie w ostatnich tygodniach została uszkodzona. Krewcy
śmiałkowie stwierdzili, że publiczne mienie można zniszczyć
i wyłamać kozie rogi. – Ubolewamy nad faktem niezrozumiałego postępowania niektórych osób – mówi Jacek Kaliński, wójt
gminy Kozy. Dopingując mundurowych w szybkim namierzeniu sprawców, cieszyć możemy się obecnie widokiem znanym
z pierwszych zdjęć po montażu, bowiem ławeczka szybko została naprawiona.
(RED)
foto: arch.

Szkoły na start

foto: arch. UG

Ponad 1600 uczniów rozpoczęło 1 września rok szkolny w Kozach. Były akademie, ponowne spotkania po wakacyjnej przerwie i co ważne, dopisujące humory. Największa liczba uczniów
uczęszczać będzie w tym roku szkolnym do „Jedynki” – to łącznie
aż 728 osób, w tym 88. pierwszoklasistów i 75 dzieci w zerówce.
W „Dwójce” naukę rozpoczęło 461. uczniów (60 pierwszoklasistów, 50 w zerówce), 235. uczniów witało nowy rok szkolny
w Niepublicznej Szkole Podstawowej (38 pierwszoklasistów).
W liceum uczyć będzie się natomiast 188. uczniów, w tym 52.
w ramach pierwszej klasy.
(RED)

Hala z dachem

foto: MS

Postęp prac związanych z budową hali sportowej widoczny
jest coraz bardziej. W ostatnich dniach zakończono roboty związane z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu nad
halą główną, co pozwoliło równocześnie na rozpoczęcie prac
instalatorskich. – Prowadzone są roboty związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi oraz elektrycznymi – precyzuje Janusz Bednarczyk, kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju
Gospodarczego. Działania rozpoczęła też ekipa tynkarska, na
zewnątrz utwardzana jest nawierzchnia poprzez kostkę brukową, montowana jest również stolarka otworowa w hali głównej
(RED)
oraz zapleczu socjalnym. 				
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PKP PLK zainwestuje w Kozach

Rozpoczęły się pierwsze prace związane z gruntownym remontem na terenie
stacji kolejowej w Kozach. Wszystko za
sprawą inwestycji PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. o wartości blisko 2,5
miliona złotych. Jakie prace przewidziano w naszej miejscowości?
To przede wszystkim przebudowa całego
peronu. – Przebudowa i podwyższenie peronu wyspowego ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Dla osób
o ograniczonej możliwości poruszania się
wybudowane będą dojścia wraz z pochylniami, umożliwiającymi swobodny dostęp
do peronów – podkreśla Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK.
Po zakończeniu prac, czyli wiosną 2023
roku miejsce zmieni się znacząco. Całkowicie wyremontowana zostanie nawierzchnia peronu, pojawią się specjalne
oznakowania poziome z wypukłą fakturą
– także z myślą o osobach niedowidzących
i niewidomych. Całość zostanie oświetlona
nowoczesnym i oszczędnym oświetleniem

ledowym. Nowe będą wiaty, tablice informacyjne, gabloty i ławki oraz nagłośnienie.
Co warte podkreślenia, na całej długości
peronu od strony ulicy Dworcowej wysłużone ogrodzenie zastąpione zostanie
nowoczesnym ogrodzeniem panelowym.
Co istotne, zachowane zostaną dotychczasowe wejścia na peron, projekt nie przewiduje zmian w tym zakresie.
W czasie prowadzonych
prac jeden z torów będzie
wyłączony z użytkowania,
nie zakłóci to jednak harmonogramu przejazdu pociągów przez Kozy.
– Efektem prac będą lepsze
i wygodniejsze podróże ze
stacji Kozy na linii Bielsko-Biała – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona. Z Kóz
podróżujemy pociągami do
Bielska, Andrychowa, Wadowic i Krakowa – mówi Katarzyna Głowacka.

UTW przed inauguracją

Kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozach zbliża się wielkimi krokami. Tradycyjnie pierwszy wtorek
miesiąca, w tym przypadku będzie to 4. października punktualnie o godzinie 12.00, przyniesie w sali Domu Kultury wyczekiwaną inaugurację.
Ubiegłoroczna inauguracja
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
zachęciła do wizyty w sali widowiskowej Domu Kultury wielu słuchaczy. Tegoroczna zaplanowana
została na 4 października.

foto: arch. KW

W trakcie roku, podobnie jak z powodzeniem odbywało się to w latach
poprzednich, zaplanowano cykliczne, cotygodniowe wykłady. Ich miejscem w kolejne wtorki będzie Pałac Czeczów, zmieniona natomiast
zostanie godzina rozpoczęcia na 17.00. Kontynuowany będzie cykl wykładów podróżniczych, a także autorstwa Mirosława Frączka „O dawnej
i niedawnej przeszłości Kóz”. Pojawią się jednak również nowi wykładowcy, a w ślad za tym i nowe tematy: tradycje żydowskie, roślinność
Beskidów, niezwykłe przystosowanie do życia w świecie zwierząt, złudzenia optyczne i wiele innych ciekawych. Na nadchodzący rok akademicki przewidziano kontynuację zajęć tanecznych i gimnastyki na sali
oraz na basenie. W planach są również lubiane przez wszystkich wycieczki – zarówno turystyczno-krajoznawcze, jak i górskie. Szczegółowe terminy zajęć i tematy wykładów będą publikowane na bieżąco na stronie
internetowej Domu Kultury (www.domkultury.kozy.pl) oraz na profilu
(R)
facebook’owym UTW. 				
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To już kolejna inwestycja PKP Polskich
Linii Kolejowych S.A. w naszej miejscowości. W miesiącach poprzednich na stacjach
Kozy Zagroda i Kozy Krzemionki pojawiły
się m.in. nowe wiaty, ławki czy tablice informacyjne. Pracom w centrum Kóz będziemy
się przyglądać, powracając do inwestycji
w kolejnych wydaniach naszej gazety. (MS)
Od prac rozbiórkowych rozpoczęto
gruntowny remont na terenie stacji
Kozy Centrum.

foto: MS

Głosuj w październiku!

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i tym razem tytułowym sformułowaniem zachęcamy do wzięcia
udziału w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego.
To rozpocznie się jeszcze we wrześniu, a wszystkie
projekty przybliżone zostaną na stronie internetowej – www.budzetobywatelski.kozy.pl.
– Analizujemy wszystkie wnioski, sprawdzamy poprawność ze względu na regulamin. Wszystko po to, by poddane pod głosowanie projekty finalnie miały możliwość
realizacji – tłumaczy Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.
Głosowanie rozpocznie się 30 września br. i potrwa do
25 października br. Jeszcze przed jego zakończeniem,
w październikowym wydaniu naszej gazety przybliżymy więc każdą z „kandydatur”. – Podobnie jak w latach
ubiegłych, głosy oddawać będzie można internetowo,
poprzez formularz w Urzędzie Gminy lub wysyłając
swój głos pocztą. Zachęcamy więc do śledzenia komunikatów w Internecie i aktywnego uczestnictwa w głosowaniu – dodaje wójt.
Przypomnijmy, że 4. już edycja Budżetu Obywatelskiego w Kozach to 70 tysięcy złotych do wydania
na dwa projekty – 56 tysięcy na ten o charakterze
infrastrukturalnym oraz 14 tysięcy na zadanie o charakterze poza infrastrukturalnym. – Podział środków
pozwala na ich rozsądne zagospodarowanie i większą
szansę na realizację równie ciekawych zadań poza
infrastrukturalnych – podkreśla Jacek Kaliński. Głosowanie potrwa we wspomnianym terminie – 30.0925.10 br., dwa zwycięskie projekty ogłoszone zostaną
29 października br.
(MS)
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Tragedia na hulajnodze…

„Słoneczny, spokojny dzień. Popołudniowe godziny, przyjemna temperatura. Na ulicy Wiśniowej w Kozach doszło
do tragicznie wyglądającego wypadku,
gdzie dziecko na hulajnodze wjechało
pod samochód.” To na szczęście tylko
zapis dziennikarskiej wyobraźni w odniesieniu do coraz bardziej dostrzegalnego problemu związanego z nieodpowiednim użytkowaniem hulajnóg
elektrycznych przez najmłodszych.
Fragment, mający wpłynąć na wyobraźnię każdego opiekuna i rodzica.
Do naszej redakcji coraz częściej docierają
informacje wskazujące na problem związany z brawurową jazdą najmłodszych na
hulajnogach, rolkach czy rowerach. Bowiem o ile dzieciakom nie można odmówić zabawy i wręcz pochwalić za spędzanie wolnego czasu na zewnątrz, o tyle brak
świadomości możliwego zagrożenia widoczny jest coraz bardziej. To m.in. efekt
nowych dróg i idealnej nawierzchni do
szybkiej jazy. – Dzieciaki często nie zna-

ją podstawowych przepisów, co stanowi
dla nich duże zagrożenie. Nawet w strefie
osiedlowej trzeba zachować szczególną
ostrożność. Będziemy prosić policjantów
o zorganizowanie spotkań w szkołach, by
te zasady przybliżać i edukować dzieciaki.
Apelujemy też do rodziców i opiekunów,
by zwracali uwagę swoim pociechom
na właściwe zachowanie, ubiór i zabezpieczenie. Równocześnie jako kierowcy
miejmy świadomość, że na drodze pojawiają się też najmłodsi – mówi Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.
Zwracajmy więc uwagę najmłodszym,
podpowiadajmy odpowiednie zachowania, bądźmy równie ostrożni jako kierowcy. W przypadku nieszczęśliwego wypadku bez znaczenia pozostanie kto zawinił,
największym nieszczęściem będzie możliwy uszczerbek na zdrowiu uczestników zdarzenia. I w żadnym wypadku nie
chodzi o to, by straszyć, a uwidocznić
wszystkim nam zagrożenie kryjące się „za
(MS)
rogiem”.				

foto: arch.

Spotkania z mieszkańcami

To już kolejna odsłona dorocznych
spotkań wójta gminy Kozy oraz radnych z mieszkańcami. Okazja do rozmów na temat bieżących i przyszłych
wydarzeń w poszczególnych częściach
naszej miejscowości nadarzy się w październiku. Zaplanowano trzy terminy,
a spotkania odbędą się w Małych Kozach (11.01), Kozach Centrum (12.10)
oraz Kozach Gajach (13.10).
– Zachęcam wszystkich mieszkańców,
by pojawili się na spotkaniach. Omawiać będziemy bieżące wydarzenia
– m.in. inwestycyjne w naszej gminie,
przybliżać będziemy plany na kolejne
miesiące w odniesieniu do poszczególnych obszarów Kóz – tłumaczy Jacek
Kaliński, wójt gminy Kozy.
Tak było też w zeszłym roku, gdy dyskutowano m.in. o potrzebie remontu
chodnika w Kozach Gajach wzdłuż
ulicy Krakowskiej. – To ważne, by rozmawiać. Nie każda inwestycja możliwa
jest do zrealizowania „od zaraz”, o czym
nie każdy wie. W tym wypadku Gmina
Kozy była aktywna, ale to Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
podejmowała decyzje wiążące. Nasz
wspólny głos z mieszkańcami był jednak słyszalny, co aktualnie możemy
zobaczyć w ramach kończących się prac

w tym zakresie. Rzetelna wymiana informacji z mieszkańcami jest bardzo
ważna – podkreśla Jacek Kaliński.

Prezentując migawkę z ubiegłorocznego spotkania w remizie OSP zachęcamy
do udziału raz jeszcze. 		
(MS)

Terminy spotkań
Małe Kozy

11 października – wtorek,
godz. 18.00

Restauracja Wróblówka

Kozy Centrum

12 października – środa,
godz. 18.00

Remiza OSP w Kozach

Kozy Gaje

13 października – czwartek, Sala bankietowa /dawna
godz. 18.00
Jurajska/

foto: arch.
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Kanalizacja w trakcie

Na terenie Gminy Kozy w dalszym
ciągu prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Kozy Małe, Wróblowice
oraz Stary Dwór.
Prace związane są z realizacją zadania
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Gminie Kozy etap Xc obejmujący
rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz
etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór
(dwie części)”. Inwestycja realizowana
jest ze środków własnych Gminy Kozy
oraz przy wsparciu funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
Obecnie na Zadaniu Nr 1, które doty-

czy obszaru Małych Kóz oraz Wróblowic (Makowa, Marzeń, Rolna, Złota,
Karpacka, Winorośli, Południowa)
trwają prace na ul. Złotej. W przypadku Zadania Nr 2, dotyczącego dzielnicy
Stary Dwór (Olchowa, Złocieni, Wierzbowa, Zawiła, Wapienna), aktualnie
prace budowlane prowadzone są w rejonie ul. Wierzbowej i Olchowej.
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).

Co dzieje się ze zużytym olejem jadalnym, który oddajemy do segregacji?
Stosunkowo mało osób zdaje sobie sprawę
z tego, że recykling zużytego oleju spożywczego i tłuszczów jest jak najbardziej możliwy. Olej tak samo, jak plastik czy szkło jest
odpadem, który dostaje drugie życie.
Pojemniki do segregacji oleju w Kozach
są regularnie opróżniane, a ich zawartość
trafia do fabryki. Zużyty olej zostaje tam
oczyszczony z przypalonych resztek jedzenia i wody. Butelki PET są poddane
recyklingowi, a resztki jedzenia wysłane
do biogazowni. Tak oczyszczony olej trafia
do dalszej obróbki w przemyśle petrochemicznym – jest przetwarzany na składnik
biopaliwa lub paliwo lotnicze. Tym sposobem zmniejsza się emisję dwutlenku

foto: arch.

(UG)

Oleje i tłuszcze do segregacji

Gmina Kozy dołączyła już do projektu segregacji kolejnego odpadu, jakim
jest zużyty olej i tłuszcz jadalny. Dzięki temu mieszkańcy mogą oddawać
odpady do specjalnie oznakowanych
pojemników. Mapa z ich lokalizacjami
znajduje się na stronie: www.segregujolej.pl/mapa.

W ramach Zadania nr 1,
kanalizacja sanitarna
pojawiła się już m.in.
w ramach części ulicy
Złotej.

węgla w transporcie lotniczym i samochodowym. Dzięki właściwej utylizacji i recyklingowi oleju oszczędza się zasoby naturalne – zmniejsza się zapotrzebowanie na
uprawę roślin wykorzystywanych w branży
spożywczej i przemysłowej.
Jak prawidłowo segregować olej
w kuchni?
Zużyty olej jadalny przelewaj do plastikowej butelki PET. Gdy napełnisz butelkę
szczelnie ją zakręć i wrzuć do pojemnika
przeznaczonego do segregacji zużytego
oleju w swojej okolicy.
Co segregować?
Możesz segregować wszystkie rodzaje
olejów i tłuszczów, które używasz do przygotowywania posiłków w swoim domu,
np. tłuszcz z pieczonego mięsa, olej ze
smażenia, pozostałą marynatę do mięsa,
olej pochodzący z puszek i konserw, olej
z marynowanych warzyw. Nie wylewaj ich
do zlewu – szkodzisz w ten sposób przewodom kanalizacyjnym w swoim domu.
PAMIĘTAJ! Mamy realny wpływ na
zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia ścieków i skażenia środowiska
naturalnego. Zacznijmy segregować olej już
dziś. Więcej informacji
znajduje się na stronie:
www.segregujolej.pl/
chce-segregowac/.

Dyżury
Ekodoradców

Od lipca w Gminie Kozy prowadzone są konsultacje dla mieszkańców
w zakresie możliwości pozyskania
wsparcia finansowego na wymianę
źródeł ciepła, podniesienia efektywności energetycznej budynków,
oszczędności energii oraz doboru
odpowiedniego źródła ogrzewania.
Konsultacje prowadzone są przez
Ekodoradców ds. energii i klimatu
Stowarzyszenia Aglomeracji Beskidzkiej, w Domu Kultury w Kozach
przy ul. Krakowskiej 2, pok. nr 27.
Harmonogram dyżurów Ekodoradców
na miesiące wrzesień i październik:
•
•
•
•

21 września
28 września
12 października
26 października

w godz. od 7.30 do 9.30 po wcześniejszym umówieniu konsultacji
drogą telefoniczną. Konsultacje telefoniczne oraz zapisy na dyżury
stacjonarne odbywają się w każdy
poniedziałek od 7:30 do 15:30 pod
numerami 535 667 919, 535 884 498.
(RED)
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Zielona pracownia, ciekawsza nauka

– Nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwalające na przeprowadzanie doświadczeń czy ćwiczeń praktycznych sprawiają,
że uczniowie lepiej zapamiętują materiał
i są bardziej zainteresowani przedmiotem –
mówi Beata Urbaniec, nauczycielka biologii i chemii w „Baczyńskim”. To rzecz jasna
komentarz do zwycięskiego projektu naszego liceum i realizacji „Zielonej Pracowni”. Jeszcze nim szkoła cieszyła się z dofinansowania, już w ubiegłym roku pierwsze
pomoce dydaktyczne trafiły do sali biologiczno-chemicznej (m.in. interaktywna
tablica) za staraniem naszej rozmówczyni
i udziale w jednym z projektów. – Każde

foto: arch. LIC

EDUKACJA

ćwiczenie praktyczne to łatwiej zapamiętany materiał – podkreśla Beata Urbaniec.
Istotnie na uczniów podczas lekcji, ale także planowanych zajęć dodatkowych czekać będą z punktu widzenia nauki nie lada
atrakcje. To m.in. możliwość ćwiczeń z zakresu chromatografii czy ekstrakcji DNA.
Wszystko za sprawą 5. nowych mikroskopów wraz z wyposażeniem w specjalne preparaty i barwniki. – Uczniowie będą mogli
np. uwidocznić części komórek, tkanek.
Wcześniej nie mieliśmy takich możliwości
– przybliża nasza rozmówczyni.
W ramach projektu pracowni, sala przeszła gruntowny remont – wymalowano

„Baczyński” to już trzecia koziańska szkoła,
zwycięska w projekcie „Zielonej Pracowni”.

W gotowości na nowy rok szkolny

W obu szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy
Kozy okres wakacji posłużył na wykonanie niezbędnych remontów.
W Szkole Podstawowej nr 2 pomalowana została stołówka i kuchnia, zamontowano również nowe elementy oświetlenia. Jedna z sal na pierwszym
piętrze została przebudowana na ciąg komunikacyjno-rekreacyjny, poprzedzający łącznik z budowaną halą sportową. Uczniowie będą mogli dzięki
temu uatrakcyjnić to miejsce
według pomysłu, który zostanie
wyłoniony w drodze konkursu.
Sale lekcyjne są wciąż wzbogacane o pomoce dydaktyczne
i wyposażenie pracowni technicznej, informatycznej i muzycznej w ramach projektu „LaW „Jedynce” od nowego roku szkolnego boratoria przyszłości”. Bardzo
uczniowie zapoznać mogą się m.in. ze ważne było również okopanie,
specjalną ścieżką edukacyjną, która powstała
przed budynkiem szkolnym. osuszenie i odnowienie fasady
budynku od strony ul. Przefoto: arch. SP1
czniej. Ponadto udało się wymienić kostkę brukową przed szkołą. W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi odmalowano dwie sale, które dodatkowo umeblowano,
w dwóch także salach wymieniono wykładzinę podłogową. Z kolei w ramach
kolejnej transzy środków z projektu „Laboratoria przyszłości” zakupiono kamerę, drukarki 3D, zestawy lego, zestawy mikrokontrolerów, nagłośnienie
i wiele innych przydatnych pomocy dydaktycznych. Dzięki Radzie Rodziców placówka wzbogaciła się natomiast w ścieżkę edukacyjną.
(RED)

ściany, odświeżono parkiet, wymieniono
lampy i poprawiono strukturę elektryczną, położono fototapetę, zakupiono nowe
krzesła, stoliki, szafki, komputer, drukarkę
oraz dodatkowe modele i pomoce dydaktyczne. Projekt „Zielona Pracownia w LO
w Kozach- Motywacja i skuteczność- przyjazna pracownia biologiczno-chemiczna”
zrealizowany został nakładem 50 tysięcy
złotych. Nasza szkoła znalazła się wśród
70. najlepszych, spośród 129. złożonych
wniosków w województwie śląskim w konkursie organizowanym przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo(MS)
darki Wodnej w Katowicach.

W ramach inwestycji na uczniów czekają
m.in. nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Liceum z ambitnymi
planami

Okres wakacyjny w Liceum Ogólnokształcącym
w Kozach tradycyjnie posłużył na wykonanie niezbędnych prac związanych z poprawą warunków
dla uczniów. Nakreślono zarazem plany na nadchodzące miesiące funkcjonowania placówki.
Działania takie, jak wznowienie projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej, udział uczniów klas pierwszych w wyjazdowych warsztatach językowych Euroweek, organizacja cyklicznych spotkań plenerowych
„Pod platanem”, przygotowania do obchodów 30-lecia
powstania szkoły, akcje charytatywne w ramach „Pól
Nadziei”, debaty czy spotkania w „Kąciku Filozofów”
i „Artystycznym Gnieździe” – to tylko część planów,
jakie koziańskie Liceum Ogólnokształcące przewidziało dla swoich uczniów. Do poszczególnych inicjatyw
systematycznie powracać będziemy rzecz jasna w miarę ich realizacji. Od nowego roku szkolnego korzystać
będą mogli z „Zielonej Pracowni” o czym szerzej piszemy w artykule powyżej. W innych salach w zależności
od potrzeb likwidowano pęknięcia, olejowano bądź
wymieniano podłogi, malowano ściany i drzwi. Przed
szkołą przeprowadzono porządkowanie terenów zielonych, usunięto uszkodzone i nie pasujące do otoczenia
krzewy, plantowano i położono nowe trawniki na po(LO)
wierzchni ok. 120 mkw.			

INICJATYWY

Wagonik wrócił do Kamieniołomu

W latach 80-tych ubiegłego wieku podjęto decyzję o zaprzestaniu użytkowania,
a w następstwie likwidacji kolejki służącej
do transportu urobku z Kamieniołomu.
To wówczas do pana Walentego Duźniaka trafił jeden z charakterystycznych wagoników. – Będąc wtedy pracownikiem
Kamieniołomu napisałem pismo do szefa
z prośbą o przekazanie jednego wagonika
– wspomina pan Walenty.
Istotnie wagonik trafił w posiadanie naszego
mieszkańca, służąc przez wiele lat jako zbiornik na wodę do podlewania kwiatów i warzyw. – Czas upływa jednak bardzo szybko
i zdecydowaliśmy, że pora na zmianę i nowocześniejsze rozwiązanie – mówi mieszkaniec Kóz. I gdy wydawało się, że wysłużony
element kolejki trafi na złomowisko, pojawił
się pomysł Marka Pudełko ze Stowarzyszenia Staw Kamieniołom, prywatnie zięcia
pana Walentego. – Wpierw zaproponowaliśmy bibliotece, by wagonik trafił do Izby
Historycznej. Ale jego gabaryt sprawił, że to
rozwiązanie szybko musieliśmy zaniechać.
Skierowałem więc propozycję do Urzędu
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foto: arch. MS

Wagonik dawnej kolejki linowej transportującej kamień z terenu Kamieniołomu do stacji kolejowej w centrum przekazał Walenty Duźniak.

Gminy, by wykorzystać go w kontekście
Kamieniołomu, co spotkało się z aprobatą
– mówi Marek Pudełko. Tym sposobem
charakterystyczny element kolejki linowej
do Kamieniołomu po wielu latach przerwy powrócił na swoje pierwotne miejsce.
I mimo, iż napełniony kamieniami, w trasę
do centrum Kóz wyruszał już nie będzie,

stanowi ciekawy element krajobrazu naszego unikatowego miejsca, przypominając
spacerującym co przed wielu laty działo się
w Kamieniołomie. – Byłaby to wielka strata,
gdyby trafił na złom – uśmiecha się pan Marek. – Cieszę się, że wagonik będą mogli podziwiać nasi mieszkańcy i turyści – wtóruje
(MS)
pan Walenty. 		

Reklamuj się w Koziańskich Wiadomościach

Przypominamy zainteresowanym osobom
o możliwości reklamowania swoich usług
i produktów za pośrednictwem naszego
miesięcznika. To rzecz jasna okazja do dotarcia spersonalizowanym komunikatem
do koziańskiej społeczności, regularnie
czytającej nasze wydawnictwo.
Skorzystać można z reklamy w formie tradycyjnej grafiki, jak również artykułu sponsorowanego. Szczegółowy cennik oraz dostępne moduły znaleźć można na stronie

Tytułowe sformułowanie odnosi się do
projektu związanego z obchodzącą w tym
roku jubileusz – Młodzieżową Orkiestrą
Dęta. Mowa o zakupie nowych instrumentów już w roku ubiegłym oraz obecnie w ramach realizowanego projektu pn.: „Mamy
na czym grać – zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kozach”.
Dom Kultury w Kozach sprawujący nieprzerwaną, blisko trzydziestoletnią opiekę
na działaniami MOD, poza kształceniem
młodych muzyków, udostępnianiem
miejsc do prób i koncertów, dba więc
również o jej wyposażenie. – Kupujemy
obecnie kolejne instrumenty i drobne wy-

internetowej wydawcy Koziańskich Wiadomości – www.gbpkozy.pl. – Skorzystać
możemy m.in. z reklamy na ¼, połowę
lub całą stronę. W przypadku wątpliwości
podpowiadamy optymalne rozwiązanie,
również w zakresie opracowania graficznego – przybliża redakcja.
Zamówienia na reklamę składać można do
20. dnia danego miesiąca poprzedzającego
miesiąc wydania. – Jeśli chcemy opublikować reklamę w numerze listopadowym,

formalności powinniśmy dopełnić najpóźniej do 20. października – tłumaczy redakcja. W przypadku wątpliwości, szczegóły
uzyskać można drogą mailową – wiadomosci@kozy.pl. Koziańskie Wiadmości to
miesięcznik samorządowy kolportowany
poprzez kilkanaście punktów na terenie
Gminy Kozy w nakładzie 2250 egzemplarzy, dostępny również w formie elektronicznej na stronie internetowej wydawcy.
(RED)

Mają na czym grać
posażenie, a nowy sprzęt
muzycy użytkowali już
m.in. podczas jubileuszowego koncertu – mówi
Marek Małecki, dyrektor
Domu Kultury w Kozach.
Wspomniany
projekt
dofinansowany jest ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
foto: MS
z Funduszu Promocji
Kultury – państwowego
funduszu celowego z programu INFRASTRKTURA DOMÓW KULTURY
2022. – Wierzę, że nowe instrumenty słu-

żyć będą naszym muzykom w kolejnych
latach nieprzerwanej działalności – uśmiecha się dyrektor DK.
(RED)
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INWESTYCJE

Zamkowa i Zdrojowa prawie gotowe

Sprzyjająca aura w ostatnich tygodniach
pozwala na regularny postęp prac w ramach przebudowy 7. ulic na Osiedlu 100.
Zakończono już roboty związane z ulicami
Wiśniową oraz Bukietową, bardzo zaawansowane są prace dotyczące tytułowych ulic
– Zamkowej i Zdrojowej.
– Robotnicy w przypadku dwóch ostatnich
wykonali już większość prac. Przygotowano
podłoże pod nowe nawierzchnie asfaltowe,
przebudowano instalacje elektro-techniczne oraz kanalizację deszczową, wszędzie
koryto drogi uzupełnione zostało o krawęż-

niki, co pozwoli zapewne na dłuższą żywotność nawierzchni bitumicznej. Jej pierwsza
warstwa pojawiła się już na ulicach Zamkowej i Zdrojowej – przybliżają aktualnie
prowadzone prace przedstawiciele Referatu
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
w Urzędzie Gminy Kozy. Spore nachylenie
terenu w przypadku ulicy Zdrojowej sprawia, że dodatkowo umacniane są skarpy
specjalną palisadą betonową w jej górnej
części. Równocześnie rozpoczęto pierwsze
prace w przypadku ulic Liliowej i Storczyków. – W ramach drugiej z nich robotnicy

prowadzą działania związane z zabudową
kanalizacji deszczowej, następnie rozpoczną się prace przygotowawcze koryta jezdni
oraz chodników – tłumaczą urzędnicy.
Na plac budowy zaglądamy więc naszym
obiektywem, przybliżając pokrótce część
z realizowanych prac.
Przypomnijmy, że inwestycja realizowana
jest poprzez dofinansowanie w ramach
programu Polski Ład nakładem blisko
8 milionów złotych. Zakończenie prac
przewidziano w czwartym kwartale bieżą(MS)
cego roku.			

foto: MS

Od budowy kanalizacji deszczowej rozpoczęły się prace w ramach ulicy Storczyków.

Ulica Zamkowa została poszerzona,
przebudowano również zjazdy do każdej
z posesji.

Aż do skrzyżowania z ulicą Zamkową przy
ulicy Zdrojowej wykonany został szeroki
chodnik dla pieszych.

Most w przebudowie

Rozpoczęły się prace budowalne związane z remontem mostu w ciągu ulicy
Sosnowej. Obiekt ze względu na swój
stan techniczny wymaga przebudowy.
– Trwają obecnie prace rozbiórkowe,
następnie rozpoczną się te związane
z przygotowaniem miejsca do robót
betoniarskich – przybliża Wojciech
Rusztyn z Referatu Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego. Dotychczasowy, wysłużony obiekt zostanie
w całości rozebrany, a przeprawę zapewniała będzie nowoczesna konstrukcja. – Stale monitorujemy stan
wszystkich przepustów drogowych,
sukcesywnie przeznaczając środki na
inwestycje – dopowiada Marcin Lasek,
zastępca wójta gminy Kozy.
Prace prowadzone będą w najbliższych
tygodniach, a w ramach inwestycji
zabudowana zostanie zupełnie nowa

przeprawa, umocnione zostaną
brzegi koryta rzeki w pobliżu mostu, całość zyska rzecz jasna na
koniec nawierzchnię asfaltową
i nowe bariery ochronne. To jednak nie jedyna z przepraw, która
w najbliższych tygodniach zyska
zupełnie nowe oblicze. – W najbliższym czasie w naszych planach jest również kompleksowa
przebudowa obiektu mostowego
przy ulicy Dolnej – dodaje zastępca wójta gminy Kozy.
Licząc na wyrozumiałość mieszkańców korzystających na co
dzień z ulicy Sosnowej przypominamy, że objazd zorganizowany
został ulicą Krętą. Do prowadzonej inwestycji, powracać będziemy w kolejnych wydaniach naszej
(MS)
gazety.			

Całkowicie
nowy przepust
wybudowany
zostanie w ciągu ulicy
Sosnowej.
foto: MS

IMPREZY

Prywatka u Czecza

Skojarzenie tytułowego określenia z wydarzeniami odbywającymi się w naszych domostwach przed laty nie jest przypadkowa.
Klimat „tamtych lat” towarzyszył bowiem
4. już edycji Piknikowi Rodzina z pasją, odbywającej się na zakończenie wakacji w koziańskim parku. Przywoływały go wystawy
zdjęć, stare urządzenia, pojazdy jak charakterystyczna syrenka, trabant czy zabytkowy
autosan – nomen omen wciąż spotykany
na naszych drogach. Kozianie znów mieli
okazję odwiedzić Kaprys, zakosztować
serwowanych pyszności, a prawdziwym hitem był saturator z wodą gazowaną przygotowany przez firmę Aqua. Wspomnień nie

foto: arch. UG

było więc końca. W programie znalazły się
atrakcje zarówno dla młodszych, jak i starszych. Były taniec i gimnastyka artystyczna,
tradycyjna zabawa z kolorami holi, pojedynek na słowa w turnieju międzypokoleniowym, występ zespołu Brasownik – rzecz jasna
z utworami sprzed lat i wieńczący wydarzenie
koncert Smile Cover. – Było pięknie – skwitowała w social mediach pani Edyta.
Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Kozianki, Kojzki Kolektyw Artystyczny oraz Studio Tańca RootArt we
współpracy z Gminą Kozy i Domem Kultury w Kozach. Patronat nad imprezą spra(RED)
wował wójt Jacek Kaliński.
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Dożynki Gminy Kozy

Wśród uczestników korowodu znaleźli się również przedstawiciele najmłodszego pokolenia, wywołując sporą sympatię wśród uczestników dożynek.

Święto plonów to równocześnie uroczystości kościelne, w tym
tradycyjna msza święta i poświęcenie plonów i pokarmów.

Ponownie w dożynkowych aktywnościach wzięli udział przedstawiciele formacji Walimy w Kocioł, a ich występ na Letniej Scenie
u Czecza cieszył się sporym zainteresowaniem.

Ciekawość wzbudziła przygotowana przez Bibliotekę wystawa
dotycząca stroju ludowego w Kozach. W ramach specjalnej prezentacji przybliżano ubiory sprzed wielu lat.

Tradycyjny barwny korowód przejechał koziańskimi ulicami – Krakowską, Kościelną, Dworcową, Przecznią i Szkolną.

Starostami Dożynek Gminy Kozy w 2022 roku byli
Aneta i Stanisław Kapeccy.

Na publiczność czekało wiele atrakcji, w tym m.in. specjalnie
przygotowany koncert przez koziański zespół Brasownik.

DOŻYNKI
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Uśmiechów było mnóstwo, gdy publiczność zaproszono do zabawy. Było m.in. wbijanie dużego gwoździa czy zgadywanie rodzaju
kiełbasy z zasłoniętymi oczami.

„Trojak po koziańsku,” czyli zabawa zatańczmy razem, do której zaproszeni zostali mieszkańcy, starostowie, jak i wójt Jacek Kaliński.

foto: Janusz WItkowski

Jak zawsze z dużym zaangażowaniem pracowały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich, przygotowując m.in. doroczny, okazały
wieniec, bukieciki dożynkowe czy stoisko z ciastami. Przy współpracy z ZPiT Kozianie wspierały ogranizację oprawy liturgicznej.

Zmagania z ogromną i ciężką oponą to konkurencja, która przyciągnęła do zabawy wielu mężczyzn, a publika z chęcią dopingowała i obserwowała rywalizację.

Zwieńczeniem święta plonów w Kozach była zabawa taneczna
wraz z zespołem Misty. Regionalne, góralskie czy biesiadne hity
„porywały” na parkiecie miłośników dobrej zabawy.

Przed sceną niemalże przez cały czas trwania wydarzenia gromadzili
się licznie nasi mieszkańcy i ich goście – zarówno młodsi, jak i starsi.
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Dzieci się nie nudziły

W pierwszej połowie sierpnia Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach zorganizowało zajęcia sportowe
dla dzieci, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
Do dyspozycji uczestników i instruktorów
Wojciecha Bąbki i Zuzanny Leśniak była
w trakcie dwóch turnusów hala sportowa
oraz wielofunkcyjne zewnętrzne boisko.
Plan zajęć każdego dnia uzależniony był od
warunków pogodowych i zainteresowań
uczestników. Ich koncepcja obejmowała
gry i zabawy ogólnosprawnościowe, nauczanie i utrwalanie elementów siatkówki oraz piłki nożnej, kozłowanie i rzuty
do kosza, doskonalenie elementów gry
w piłkę ręczną, konkurencje lekkoatletyczne oraz kształtowanie szybkości i zwinności. Wszystkie te założenia z powodzeniem
zrealizowano, a dodatkowo dzieci uczestniczyły w zajęciach tanecznych, grały w badmintona, a w ramach wyprawy do parku
przy Pałacu Czeczów skorzystały z popularnego „zbijaka”. Zajęcia zostały sfinanso(MA)
wane ze środków GOPS.
REKLAMA

foto: CSW w Kozach

Biegają coraz szybciej

Wakacyjny okres reprezentanci sekcji lekkoatletycznej LKS Orzeł Kozy zakończyli startem w zawodach
w Wapienicy, który przyniósł wartościowe rezultaty.
Miting „Witaj szkoło” odbył się w sobotę 27 sierpnia. Klub godnie reprezentowała w nim Agata Kuc, która zdobyła 3. miejsce
w biegu na 300 metrów z czasem 42,90 sekundy. Roksana Skrudlik ten sam dystans pokonała w 51,45 sek. Rekord życiowy poprawił Paweł Sacha. W biegu na 100 m osiągnął czas 12.10 sek.
Podobne osiągnięcie stało się udziałem Zuzanny Gaik, która po(LKS)
biegła 1,54,09 sek. – najszybciej w życiu na 600 m.

foto: LKS Orzeł Kozy

SPORT

Włoski finisz sezonu

Val di Sole we Włoszech było ostatnim przystankiem Pucharu Świata w kolarstwie górskim w tym sezonie. Wśród startujących zaprezentował się wychowanek Victorii Kozy Bartłomiej Wawak.
– To był naprawdę ciekawy sezon, chociaż często było „stromo pod górkę” i było
wiele przeciwności losu. Cieszę się, że jako drużyna jesteśmy w stanie walczyć z największymi teamami. Cieszy mnie również fakt, że wiem gdzie popełniałem błędy
i wiem jak z nimi sobie poradzić. Sezon dobiega końca z jednej strony to trochę
przykre, a z drugiej strony nie mogę się doczekać kolejnego. Wierze, że przyszły rok
będzie dla nas przełomowy – tak mijające tygodnie kolarskiego ścigania podsumował w mediach społecznościowych Bartłomiej Wawak.
Odnotujmy, że ostatni wyścig w sezonie kolarz pochodzący z Kóz zakończył na 24.
miejscu w elitarnej stawce.
(M)
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foto: Facebook/BartWawak/robinnevrala

Zaczęli od zwycięstwa...

W nowy sezon piłkarski wkroczyła
drużyna LKS Orzeł Kozy, niezmiennie występująca na szczeblu A-klasy
w podokręgu Bielsko-Biała.

foto: Rozmus Photography

Inauguracja sezonu była dla kozian znakomita. Wprawdzie w 3. minucie meczu
z rezerwami GLKS Wilkowice rywale objęli prowadzenie, ale jeszcze w pierwszej
połowie gospodarze odpowiedzieli. Patryk

Pieczora wyrównał, a Konrad Janosz zapewnił swojej drużynie zaliczkę 2:1. W 65.
minucie padł kolejny gol dla Orła autorstwa Dawida Żurka. Klamrą spotkanie
w 70. minucie spiął Pielesz, który wykorzystując rzut karny przypieczętował efektowny triumf ekipy z Kóz.
Na kolejny mecz ligowy do Kóz w ostatnią sobotę sierpnia zawitali futboliści KS
Bestwinka. Konfrontacja miała wyrównany przebieg, ale skuteczność była atutem
gości. Jedyna bramka dla podopiecznych
Marcina Stefanowicza padła w 46. minucie,
gdy Żurek wyrównał rezultat na 1:1 w następstwie indywidualnej akcji. Kwadrans
później konkurent strzelił gola, a w 86. minucie dopełni dzieła zwycięstwa 3:1.
Zupełnie nieudana okazała się następna
potyczka kozian – wyjazdowa z Sokołem
Zabrzeg. Choć w 10. minucie Kacper Polakowski dał przyjezdnym nikłą przewagę,

która utrzymała się do 30. minuty, to finalnie świetnie dysponowany beniaminek a-klasowy rozbił drużynę z Kóz aż 7:1.
We wrześniu i październiku Orzeł kontynuował będzie ligowe zmagania. Aktualne
12. miejsce w tabeli może zatem ulec poprawie w toku rundy jesiennej.
Wyniki LKS Orzeł Kozy:
• GLKS II Wilkowice (dom) – 4:1, gole:
Pieczora – 2, Janosz, Żurek
• KS Bestwinka (dom) – 1:3, gol: Żurek
• LKS Sokół Zabrzeg (wyjazd) – 1:7, gol:
K. Polakowski

Skład LKS Orzeł: Marcin Kozielski, Łukasz Kwaśny,
Daniel Mańkowski, Jakub Jura, Szymon Polakowski,
Michał Komędera, Patryk Pieczora, Łukasz Pielesz,
Konrad Janosz, Kacper Polakowski, Dawid Żurek,
Łukasz Duźniak, Kamil Pietruczuk, Roman Cholewa,
Hubert Gajda, Patryk Czerwiński, Mariusz Kuźma.
(MA)

Turniejowe zwycięstwo

Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się drużyna
UKS Kozy złożona z zawodników z roczników 20152016 w turnieju zorganizowanym w Czernichowie.
Młodym reprezentantom klubu z Kóz przyszło rywalizować
z wymagającymi przeciwnikami – rówieśnikami Górala Żywiec, Borów Pietrzykowice oraz Akademii Piłkarskiej ZONe
Football. Spotkania te zakończyły się wysokimi zwycięstwami zawodników UKS-u – odpowiednio 11:3, 3:1 i 9:1, a strzelone łącznie aż 23 gole trzeba uznać za imponujący dorobek.
Taka skuteczność przełożyła się rzecz jasna na końcowe zwycięstwo w turnieju. Dodatkowym powodem do satysfakcji
była indywidualna nominacja dla Patryka Wróbla jako króla
strzelców z 7 trafieniami na koncie.
Skład UKS Kozy: Nikodem Mostek, Mikołaj Małysz, Antoni
Szuta, Miłosz Rogowski, Sebastian Glanowski, Patryk Wróbel, Tomasz Gacek.
(M)

foto: UKS Kozy
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Gdy w 1896 roku biskup Jan Puzyna głosił pożegnalne kazanie na zakończenie
wizytacji w koziańskiej parafii „najuroczyściej, a zarazem najdobitniej zaakcentował potrzebę budowy nowego kościoła”.
W praktyce jak głosi lokalna tradycja –
biskup stwierdził, że w co drugim domu
w Kozach mieszka murarz, a kościół para-

DUABUSCAPRIS

Koziańscy masoni
statystyki nie są mi znane, to z przekazów
wiadomo, że kozianie stanowili tam większość. Do dziś możemy podziwiać „dzieła”
Korna i kozian-murarzy, są nimi m.in. budynek dworca kolejowego w Bielsku-Białej
czy kościół śś. Szymona i Judy w Kozach.
W dwudziestoleciu międzywojennym kozian spotkamy na budowach państwowych

gmachów w Warszawie czy kolejki linowej
na Kasprowy Wierch. Po II wojnie światowej koziańscy murarze będą pracować przy
odbudowie stolicy, a także przy budowie
Pałacu Kultury Nauki im. Józefa Stalina. Jak
podaje Władysław Skoczylas w latach 20.
XX wieku w sezonie robotniczym do różnych miejsc w Polsce wyjeżdżało z Kóz ok.

Brygada murarzy z Kóz (pocz. XX wieku).

fia ma taki, że już niedługo się zawali.
Dziewiętnastowieczne Kozy były bardzo
ubogą wsią, z małymi gospodarstwami,
utrzymującymi się z uprawy roli na gruntach
niskiej klasy. Sprawiało to, że mieszkańcy
Kóz bardzo wcześnie zaczęli poszukiwać innych form zarobkowania, niż tylko uprawa
roli. W II poł. XIX wieku wśród mężczyzn
z Kóz coraz bardziej popularny stawał się
zawód murarza. Mimo że był to zawód sezonowy, dawał on zatrudnienie oraz utrzymanie wielu rodzinom. Murarze z Kóz
pracowali zarówno w najbliższej okolicy, jak
również udawali się za pracą w znacznie odleglejsze miejsca: Galicja Wschodnia, Wiedeń, Prusy. Ślady koziańskich murarzy, udających się „za chlebem” znajdziemy nawet
w USA, gdzie w dokumentach wyokrętowania pytani o zawód podawali – murarz, co
tamtejsi urzędnicy zapisywali po angielsku
jako „MASON”. Choć z mitycznymi średniowiecznymi masonami – budowniczymi katedr, koziańscy murarze mieli niewiele
wspólnego, to jednak słynęli z kunsztu,
precyzji i pracowitości.
Jedna z najsłynniejszych firm budowlanych działających w Bielsku,
należąca do architekta Karola Korna, zatrudniała murarzy z Kóz. I choć

Remont wieży
kościelnej w 1948 r.

700 murarzy. Typowa koziańska brygada
murarska składała się z kilkunastu osób. Na
jej czele stał paler czy mistrz (majster) murarski. Murarze – było ich kilku – pracowali
w białych, lnianych fartuchach murarskich.
Towarzyszyli im uczniowie i pomocnicy.
Pomocnikami często były dzieci w wieku
12 lat, nierzadko dziewczęta. Murarze wyuczeni byli różnorodnych technologii: od
murowania i tynkowania, po zbrojenia i kamieniarstwo, aż do budowy drewnianych
rusztowań. Kunsztem wykazali się koziańscy murarze, remontujący wieżę kościoła
w Kozach po uszkodzeniach wojennych
(dwukrotnie w 1948 i 1977 roku), pracując
na drewnianym rusztowaniu o wysokości
50 metrów. Dziś technologia w budownictwie jest zupełnie inna, zdominowana
przez urządzenia mechaniczne. Nie dziwi
nas krótki czas budowy hali sportowej czy
innych obiektów powstających w Kozach
w ostatnich latach. Jednak na wyobraźnię
niech podziała fakt, że przy użyciu pracy rąk
ludzkich i prostych narzędzi, bez udziału
prądu elektrycznego, w 1901 roku Karol Korn zakończył budowę koziańskiego kościoła po 17 miesiącach
pracy… oczywiście przy udziale
(Bartłomiej Jurzak)
murarzy z Kóz.

ROZRYWKA
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„Posterunek żandarmerii austriacko-węgierskiej”
Wiele miejsc w Kozach „kryje” ciekawą i bogatą historię związana z latami ubiegłymi. Tym razem – korzystając
z informacji zawartych w ramach projektu Szlak
Koziańskich Ciekawostek przybliżamy budynek
kojarzony z podwórzem nazywanym zwyczajowo
„Placem Szlagorów”.
To właśnie w budynku numer 45 w XIX wieku
funkcjonował wyszynk piwa i wódek prowadzony przez ówczesnych dzierżawców. W czasach
austro-węgierskich w budynku tym funkcjonował
zaś posterunek żandarmerii. Co ciekawe, znane są
nazwiska żandarmów pracujących w tamtym czasie w Kozach. Kim byli? Co łączy ich z Józefem
Piłsudskim i stolicą Francji – Paryżem? O tym dowiecie się Państwo zaglądając na stronę internetową projektu – www.szlakciekawostek.kozy.pl.

foto: www.szlakciekawostek.kozy.pl

(MS)

Poziomo:
3/ Stanisław, pierwszy po wojnie kierownik młyna w Kozach
6/ Stanisław, prowadził do lat sześćdziesiątych wapiennik w Kozach
7/ imię Bohatyrowicza z powieści „Nad Niemnem”

1

2

3

5

9/ używany do budowy ścian i stropów
13/ nawienięta na szpilkę

5

6

8/ H na tablicy Mendelejewa
10/ wartka w filmie

4

7
7

8

3

16/ skibka chleba

9

17/ imię wójta gminy Kozy
18/ obiekt w Kozach im. Stanisława Staszica
19/ jezuici lub dominikanie

10

10

11

8

12

20/ uprawiany w kasynie

13
Pionowo:
1/ siąpiący deszcz, kapuśniaczek

14

15

2

16

2/ skrzat, malec
3/ boczna, pochyła powierzchnia nasypu, grobli

17

4/ wióry drewniane w stolarni /w gwarze koziańskiej/
5/ przysiółek w Dolnej Wsi
11/ lokal w Małych Kozach, który działał do roku 1943, ostatni właściciel

4

18

11

Roman Fabia

19

12/ krzewinka pasożytująca na drzewach
13/ inwazja, wtargnięcie nieprzyjaciela
14/ podpora rosnącego chmielu

9

20

6

12

15/ sekretne sposby, tajniki
Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem wiadomości@kozy.pl lub złożyć osobiście w bibliotece lub
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 30 września br. podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon
kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.

1

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą rozwiązanie
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(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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STOWARZYSZENIA

Kozy mają swoje „Morskie Oko”

Zawody wędkarskie i rodzinne grzybobranie – to inicjatywy, które w ostatnich latach zyskały w Kozach swoich zwolenników. Nie byłoby ich bez zaangażowania Koziańskiego Stowarzyszenia „Staw Kamieniołom” i jego członków, którzy właśnie dbałość o staw z jego florą i fauną postawili za najważniejszy cel działalności.
Jesienią bieżącego roku mija okres dwuletniego funkcjonowania Stowarzyszenia.
Rocznica ta jednak nie ma w tym konkretnym przypadku o tyle szczególnego
znaczenia, że to nic innego, jak kontynuacja inicjatyw podejmowanych przez jego
członków już wcześniej, a dotyczących
stawu w kamieniołomie. – Jest nam to
miejsce bliskie i pewnie wielu kozian wyrazi taką samą opinię. Swój urok ma w zasadzie przez cały rok. Przychodząc tu można
spędzić przyjemnie czas, zrelaksować się
na łonie natury i rozkoszować pięknymi
widokami. Dla bardziej zaawansowanych
turystów jest doskonałym przystankiem
w drodze na szczyt Hrobaczej Łąki, w pobliżu mamy dwa oznakowane szlaki turystyczne – mówi Artur Kuc, pełnomocnik
Koziańskiego Stowarzyszenia „Staw Kamieniołom”.
Grupa pasjonatów ma jasno sprecyzowane cele. To przede wszystkim organizacja
ogólnodostępnych wydarzeń, a więc zawodów wędkarskich i grzybobrania. – Na tym
się rzeczywiście mocno skupiamy i mamy
satysfakcję, że takie formy atrakcyjnych

Zawody wędkarskie powróciły do Kóz po
wielu latach przerwy właśnie z inicjatywy
członków Stowarzyszenia.

przedsięwzięć mieszkańcom Kóz szybko
przypadły do gustu – podkreśla Marek
Pudełko, również angażujący się w prace
Stowarzyszenia.
Te wykraczają rzecz jasna poza wspomniane imprezy. Nie tak dawno w kamieniołomie przy udziale Stowarzyszenia swoje
miejsce znalazł wagonik z czasów, gdy
jeszcze początkiem lat 80. ubiegłego wieku
funkcjonowała tu kolejka linowa. To niewątpliwa atrakcja gminy Kozy z perspektywy czysto turystycznej (piszemy o tym
więcej na stronie 7). Inną może stać się
specjalna półka nad stawem, która pozwoli
Stowarzyszeniu poszerzyć zakres podejmowanych działań. – Myślimy o organizacji kursów i szkoleń wędkarskich, a później
również zawodów z udziałem dzieci. Staw
byłby dla nich idealny, by przyjemnie spędzać czas wolny, a przy okazji zgłębić tajniki dotyczące tego wyjątkowego miejsca.
Można tu śmiało przyjść, pokarmić kaczki
czy ryby, a wiosną zachwycać się iście morskim odcieniem wody – dodaje Kuc.
Stowarzyszenie we wszelkich projektach
ściśle współpracuje z Gminą, a powierzo-

nym mu zadaniem jest opieka nad florą
i fauną w rejonie stawu. Nie jest to wcale
łatwe, a umiejętne połączenie rozwoju kamieniołomu pod kątem turystyki i rekreacji
z zachowaniem jego naturalnego piękna stanowi już spore wyzwanie. – Pewne rzeczy
dla zapewnienia bezpieczeństwa przy stawie
są konieczne do wykonania. Troszczymy się
jednak o to, aby ingerencja ludzka nie szła za
daleko – zauważa Pudełko.
Członkowie Stowarzyszenia zwracają jednakże uwagę na współczesne trendy, którym
trudno zapobiec. – W okresie pandemii szukanie przestrzeni na aktywny wypoczynek
stało się bardzo popularne. Każdy kozianin
wie, że walory krajobrazowe kamieniołomu
i jego okolic są nieocenionym dobrem. Ale
coraz częściej dostrzegają to osoby odwiedzające Kozy. Przy dobrej pogodzie rozpościerają się stąd widoki od pasma górskiego
wschodnich Sudet po Górny Śląsk (liczne
hałdy, szyby górnicze oraz kominy na horyzoncie) aż po wyżynę Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a staw jest niczym takie
koziańskie „Morskie Oko” pośrodku natury
(M)
– dopowiadają zgodnie. 		

Wędkowanie łączy pokolenia
W pierwszą sobotę września, z inicjatywy Koziańskiego Stowarzyszenia Staw Kamieniołom, odbyła się kolejna odsłona zawodów wędkarskich metodą spławikową. Tym razem
zorganizowane zostały przy zbiorniku wodnym jako „Puchar Kamieniołomu”. Chętnych
do udziału nie zabrakło, co ważne osobom dorosłym towarzyszyły dzieci i młodzież, a to
nie bez znaczenia dla dalszego podtrzymywania tradycji wędkarskich wśród mieszkańców Kóz i okolic.
W zaciętej rywalizacji prowadzonej od wczesnych godzin porannych soboty 3 września
najlepszy okazał się Jan Matejko. Kolejne miejsca zajęli Rafał Zin i Dariusz Jakubiec.
Osobną klasyfikację prowadzono dla dzieci. Najlepszym młodym wędkarzem został
Franciszek Komendera, a następne lokaty zdobyli Filip Bucała i Szymon Tomalski.
Stowarzyszenie Staw Kamieniołom formalnie funkcjonuje od blisko 2-lat, ale
zaangażowanie jego członków w rozwój rekreacji w Kamieniołomie sięga wielu lat wstecz.

Wśród uczestników wrześniowych
zmagań pojawili się ponownie najmłodsi,
a w planach Stowarzyszenia jest
podejmowanie kolejnych inicjatyw ze
względu na dzieci i młodzież.

foto: Mat. Koziańskiego Stowarzyszenia „Staw Kamieniołom”

KULTURA

Zaśpiewali piosenki zakazane

„Wolność to przywilej i wartość, konieczna do zaistnienia innych wartości
społecznych, a nie dany nam bezterminowo stan rzeczy” – między innymi
takie słowa padły ze sceny 15 sierpnia
br. podczas plenerowego koncertu, którego motywem przewodnim były Zakazane Piosenki. Wokalistki związane
z Kojzkim Kolektywem Artystycznym
wykonały wraz z akompaniatorką oraz
muzykami Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz kilkanaście mniej lub bardziej
znanych utworów, zarówno takich,
które towarzyszyły Polakom podczas II
wojny światowej, jak i takich, które dziś
mogłyby zyskać miano „piosenek zakazanych”. Do śpiewu wielokrotnie została zaproszona również publiczność.
Wiele emocji wzbudził komentarz poprzedzający oraz sam występ wokalistek zza wschodniej granicy – matka
z córką wykonały ważny dla Ukraińców utwór, doprowadzając publiczność do łez. Mamy ogromną nadzieję,
że główne przesłanie (będące życzeniem jednego z Powstańców Warszawskich) pozostanie z nami na długo,
będzie przyświecać wszystkim w życiu
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foto: arch. KKA

codziennym i dotrze również do tych,
którzy ochoczo sieją ziarna niepewności, poczucia zagrożenia (a nawet
nienawiści) w Internecie: „bądźmy
nie tylko mocni w tym, co deklarujemy, ale w tym jak żyjemy i szukajmy tego, co łączy, a nie tego co
dzieli”.
Nagranie koncertu dostępne jest na kanale Kojzkiego Kolektywu Artystycznego w serwisie YouTube.

Podczas koncertu wystąpili:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz pod batutą Dawida Zbijowskiego, akompaniatorka:
Dorota Zaziąbło, wokalistki: Anna Dudziak
(podziękowanie również za wsparcie trenerskie), Małgorzata Łodziana, Edyta Czaderna,
Renata Misiewicz, Agata Zielińska, Anna Fedusenko z córką Oleną, autorka scenariusza
i prowadząca – Sabina Piskorek oraz wokalistka, koordynatorka i główna organizatorka
(SP)
wydarzenia – Sylwia Drewnicka.

REKLAMA

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
43-340 Kozy, ul. Krakowska 11

OGŁASZA
przetarg pisemny nieograniczony ofertowy z podaniem ceny na sprzedaż nieruchomości położonych w Kozach przy ul. Bielskiej 25
i 27 z bezpośrednim dostępem do drogi krajowej DK-52 w terenie Zabudowy Usługowej o łącznej pow. 7070 m2 zabudowanych
trzema budynkami o pow. 1492 m2.
Przetarg odbywać się będzie zgodnie z regulaminem przetargu – licytacji dostępnym do wglądu w siedzibie Gminnej Spółdzielni
„SCH” w Kozach, ul. Krakowska 11.
Pisemne oferty wraz z ceną należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg Kozy” do dnia 30 września 2022 roku do godz.
12.00 w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „SCH” Kozy ul. Krakowska 11 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-12.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Otwarcie kopert
nastąpi na posiedzeniu niejawnym Komisji w dniu 30 września 2022 r. o godz. 12.30.
Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem Umowy notarialnej. W dniu podpisania Umowy środki
finansowe winny znajdować się na rachunku Spółdzielni.
Regulamin przetargu jest do wglądu w sekretariacie Spółdzielni.
Informacja tel. w sprawie ofert pod nr 600-292-093 w godz. 9.00-15.00.
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ZAPOWIEDZI

Cyfrowi eksperci

Pracownicy GBP w Kozach realizują
nowy projekt skierowany do instytucji kultury finansowany ze środków
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Po ukończeniu szkoleń odbędą się bezpłatne
warsztaty dla dzieci w wieku: 10-14
lat z wykorzystaniem robotów, klocków i gier edukacyjnych. Uczestnicy
zajęć nie tylko będą mogli poznać podstawy programowania, nabędą także
umiejętność korzystania z aplikacji.
Rozwiną równocześnie wiedzę cyfrową, umiejętność logicznego myślenia
i wyobraźnię przestrzenną oraz umiejętność pracy w grupie. O szczegółach
niebawem więcej w sieci oraz kolejnych wydaniach naszej gazety.

Dobra kawa i książka w bibliotece

Mała czarna, latte, cappuccino czy mrożona – każdy z nas ma swoje indywidualne
preferencje. Jak zatem połączyć kawę z książką? To bardzo proste. Zmieniająca się
aura za oknem, chłodniejsze krótsze dni zachęcają do tego, by sięgnąć po dobrą
kawę i książkę w domowym zaciszu. W Polsce dzień kawy przypada na 29 września. Z tej okazji, w tym dniu Biblioteka w Kozach serdecznie zaprasza wszystkich
swoich czytelników oraz miłośników kawy na darmową filiżankę tego szlachetnego
trunku w urokliwym miejscu, jakim jest nasza książnica.
(GBP)

Sztukatułka

Po prawie dwóch latach przerwy koziański artysta Qućka powraca do Domu Kultury w Kozach. Tym razem zaprezentuje
swoje najnowsze prace, będace wynikiem
wieloletnich planowań i przemyślenio-modelowań. Królować będzie kolaż, ale
w nieco innej formie. O czym mowa dokładnie? Dowiecie się Państwo podczas
wernisażu wystawy w galerii Pałacu Czeczów – 23 września br., godz. 18.00.

(GBP)

Dołącz na
zajęcia!

(DK)

Trwają zapisy na zajęcia prowadzone
w Domu Kultury w Kozach w roku
szkolnym 2022/2023. Nauka gry na instrumentach dętych, próby zespołów:
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Chóru,
dziecięcej grupy wokalnej, Małych Kozian i ZPiT Kozianie – to niewątpliwie
ciekawe propozycje. Ofertę wzboga-

ciły koziańskie grupy i stowarzyszenia
działające we współpracy z Domem
Kultury: balet, taniec nowoczesny, ceramika, nauka gry na gitarze, warsztaty
wokalne, zajęcia teatralne, czy warsztaty literackie, to tylko przykłady szerokiej gamy propozycji. Szczegóły dostępne na stronie domkultury.kozy.pl

Wietrznie i kolorowo

Jesienna, wietrzna pogoda to idealny czas
na zabawy z latawcami. – Wykorzystajmy
i my ten czas, by cieszyć się zabawą z latawcem. Może należy wciągnąć do tej zabawy
najbliższych? Już wspólne budowanie latawca jest sporą frajdą. Oczywiście najważniejszym jest, by mieć miejsce i okazje do
„polatania” – zachęcają
organizatorzy dorocznego wydarzenia związanego z latawcami. A takich
miejsc – dogodnych
do zabawy z latawcem,
w Kozach nie brakuje.
Liczne łąki wręcz czekają – oczywiście za zgodą
właściciela. – Unikajmy tylko wszelkich linii
energetycznych i innych
wysokich przeszkód,
a zabawa będzie bezpieczna – podkreślają.
Tegoroczne impreza latawcowa dla miłośników spędzania czasu w tej formie,
zaplanowana została na pierwszą niedzielę października. Na stadionie przy ulicy

Przeczniej zabawa rozpocznie się od godz.
14.00 – 2 października br. Regulamin imprezy dostępny jest na stronie internetowej
Domu Kultury w Kozach, co warte podkreślenia w tym miejscu – w przypadku
niesprzyjającej aury impreza przeniesiona
zostanie na inny termin.

foto: arch.

– Zapraszamy i już teraz zachęcamy do rozpoczęcia budowy latawca – przekonują organizatorzy. Jak go zbudować? Odpowiedź
znajdziemy m.in. na kanale Domu Kultury
(RED)
w Kozach w serwisie YouTube.

(RED)
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Na dużym ekranie

Narodowe Czytanie
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Kino plenerowe rządzi się swoimi prawami. Aby było udane muszą być spełnione trzy warunki: odpowiednia pogoda, czas po
zachodzie słońca oraz termin dogodny dla widzów. – A w czasie
tegorocznych projekcji w ramach Letniego Kina u Czecza pogoda
nie była dla nas łaskawa – uśmiechają się organizatorzy. Każdorazowo projekcje były przekładane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Finalnie projekt określić można jednak udanym, świadczyła o tym frekwencja widzów na seansach. W tym
roku odbyły się trzy projekcje – „Sekretne życie zwierzaków domowych”, „Chinatown” oraz „Blues Brothers”. Filmy zostały wy(GBP)
brane w drodze głosowania internetowego. 		

Po raz drugi w Kozach odbyło się Narodowe Czytanie – ogólnopolska akcja odbywająca się pod Patronatem Honorowym
Pary Prezydenckiej. Tegoroczną lekturą były Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Ten wydany 200 lat temu w Wilnie
cykl wierszy stał się początkiem dziejów poezji romantycznej
w Polsce i jednym z najważniejszych punktów odniesienia
dla nowej epoki. Z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach na tarasie Pałcu Czeczów balladę Lilije z tomu
Ballad i romansów odczytały z podziałem na role członkinie
Kojzkiego Kolektywu Artystycznego: Edyta Czaderna, Ewa
Kozielska, Justyna Kudelska, Renata Misiewicz, Ewa Rogala
i Agata Zielińska pod kierunkiem Marii Potoczek. Słuchacze,
którzy uczestniczyli we wspólnym czytaniu mogli odcisnąć
okolicznościową pieczęć w przyniesionych przez siebie eg(GBP)
zemplarzach dzieła Adama Mickiewicza. 		

Okazja do wspomnień, dyskusji i rozmów, ale nade wszystko do prawdziwej,
muzycznej uczty. Wszystko to w ramach
jubileuszowego koncertu Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Kozach, obchodzącej
w bieżącym roku swoje 30-lecie istnienia.
Spotkaliśmy się więc zarówno z młodszymi
muzykami, jak i tymi, którzy pamiętają początki orkiestry, a nawet umilali w Kozach
czas swoimi występami przed oficjalnym
powołaniem do życia MOD. Tę historię
przypominała poniekąd przygotowana
przez członków orkiestry wystawa zdjęć,
obrazująca rozwój muzyków na przestrzeni lat. Były podziękowania, upominki i występy zaprzyjaźnionych grup – Zespołu
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30 lat orkiestry

Pieśni i Tańca Kozianie, formacji Walimy
w Kocioł, gimnastyków i tancerzy Studia
Tańca RootArt, Chóru Domu Kultury
w Kozach oraz wokalistek Kojzkiego Kolektywu Artystycznego. Z perspektywy
muzyków najważniejszy wydaje się jed-

nak być chyba fakt, że licznie przed sceną
zgromadzili się jej miłośnicy, z chęcią oklaskując kolejne utwory wykonywane przez
naszą orkiestrę. I choć muzyczne wrażenia
pozostać mogą tylko z osobami obecnymi,
każdy z nas poprzez krótką galerię zdjęciową może zobaczyć wyjątkowy charakter
tego wydarzenia. – Mówi się, że muzyka
łączy pokolenia. Patrząc z perspektywy
członków orkiestry, ale i publiczności – tak
właśnie było podczas tego jubileuszu. Tak
też jest podczas innych koncertów. Gratulujemy, trzymamy kciuki za dalszy rozwój
i jako gmina sukcesywnie wspieramy Młodzieżową Orkiestrę Dętą – podkreśla Jacek
(MS)
Kaliński, wójt gminy Kozy. 		

