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Sporym zainteresowaniem wśród dzieci 
i młodzieży cieszył się konkurs na Bożona-
rodzeniowo-Noworoczną kartkę świątecz-
ną promującą gminę Kozy. Spośród przygo-
towanych propozycji komisja konkursowa 
wybrała najlepsze, wyłaniając zwycięską 
pracę, a także przyznając nagrody w katego-
riach: szkoły podstawowe i licem. 
Zwycięska praca Zuzanny Kuc została przero-
biona na kartkę świąteczną promującą gminę 
Kozy i z życzeniami świątecznymi przesłana 
do innych gmin i instytucji. – Dzieci z pewno-
ścią miały frajdę przygotowując swoje kartki 

świąteczne. Cieszę się, że mogliśmy im sprawić 
radość, prezentując również najlepszą pracę 
szerszemu gronu odbiorców – mówi Krzysztof 
Fiałkowski, wójt gminy Kozy. 
W konkursie, skierowanym do szkół na-
szej gminy, wystartowało kilkudziesięciu 
uczniów koziańskich placówek, którzy 
przygotowali wiele ciekawych propozycji, 
stosując przy tym najróżniejsze metody 
plastyczne: kolorowanki, wycinanki, plaste-
linę. Wyróżnienie otrzymali: Amelia Roz-
mus, Marta Gibas i Michał Habdas.
      (red)

Tegoroczna odsłona konkursu „Kozy, Kozianie – zapis subiektywny” utwierdziła w przekonaniu, że zdolnych fotografów-amatorów w naszej miejsco-
wości nie brakuje. Spośród kilkudziesięciu prac wyłoniono najlepszą – „Jesienne koziańskie zachody” Przemysława Jakubowskiego. Drugie miejsce 
zajęła Justyna Wisełka – „Jesienne mgły nad Kozami – Kozy Gaje” (za to zdjęcie otrzymała również nagrodę internautów – przyp. red.), trzecią lokatę 
zdobyła Halina Kozieł – „Kamieniołom ze stawem”. Wyróżnienie przyznano Joannie Honkisz – „Platan”.                    (MS)

Jak co roku w grudniu do grzecznych koziańskich dzieci przybywa z wizytą Święty Mikołaj. 
A że w Kozach jest mnóstwo takich dzieci, pomocnicy Św. Mikołaja przygotowali spotkania 
z tym zacnym Gościem w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach. Tym razem zespół 
„Włóczykije” przygotował dla najmłodszych spektakl muzyczny oraz zabawy. Wszystkim 
świątecznym spotkaniom w Domu Kultury dodawać będzie także uroku piękna choinka 
podarowana przez Panią Eugenię Honkisz.

(DK/R)

Długo oczekiwane prace związane z prze-
budową drogi krajowej w Kozach Gajach 
– jeśli warunki pogodowe będą sprzyja-
jące – zakończą się jeszcze w tym roku. 
Powstają tam dwie nowe zatoki autobu-
sowe, wzbudzana sygnalizacja świetlna 

(przy przejściu dla pieszych obok kościo-
ła), jak również chodnik dla pieszych po 
północnej stronie jezdni, który znacząco 
wpłynie na bezpieczeństwo. – Bardzo 
brakowało tego chodnika, by dojść bez-
piecznie do przystanku. I choć mamy 

jeszcze trochę utrudnień w ruchu, cieszy-
my się, że te prace są realizowane – mówi 
jeden z mieszkańców z ulicy Wiosennej. 
Dodajmy, że dwumetrowy pas ruchu dla 
pieszych powstaje na odcinku od ulicy 
Wiosennej do ulicy Łukowej. Nowa kost-
ka brukowa pojawi się również po połu-
dniowej stronie jezdni, a całość uzupełni 
wymiana nawierzchni asfaltowej.
Równocześnie, prace przy drodze kra-
jowej DK-52 prowadzone są w centrum 
naszej miejscowości. Wybudowano 
nową zatokę autobusową, która znajduje 
się przy wjeździe do serwisu Autokoza. 
Od ronda Centrum do nowego miejsca 
przesiadki podróżnych powstaje zgodnie 
z obowiązującymi przepisami bezpie-
czeństwa pas zieleni, a także nowy chod-
nik. Zamontowane zostaną również ba-
riery ochronne i dodatkowe oświetlenie. 
Również na tym odcinku całość realizo-
wanego zadania dopełni nowa nawierzch-
nia asfaltowa, znaki poziome i pionowe.
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Ka-
towice Rejon Pszczyna.

(MS) 

„Śląskie dla Seniora”
Samorząd Województwa Śląskiego 
przystąpił do realizacji projektu „Ślą-
skie dla Seniora” – Śląska karta Senio-
ra, przyjętego uchwałą Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego nr 1953/70/V/2015 
z dnia 13 października 2015r.
Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie do-
datkowego wsparcia dla seniorów poprzez 
zaoferowanie im specjalnych usług oraz ulg 
i szczególnych uprawnień. Z udogodnień 
mogą korzystać osoby w wieku 60+ na pod-
stawie okazanego dowodu osobistego.
W związku z powyższym Województwo 
Śląskie udostępniło seniorom zasoby kil-
kudziesięciu instytucji kultury, rekreacji 
i edukacji. Oferta ta jest otwarta i będzie 
w miarę możliwości sukcesywnie posze-
rzana. Więcej informacji znajduje się na 
stronie www.seniorzy.slaskie.pl, można 
również zasięgnąć informacji w Regio-
nalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego pod numerem 
telefonu 32 730 68 96.

(kk)

Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2015

Świąteczna kartka

Mikołaj w Domu Kultury

Krajówka w przebudowie

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia wszystkim Mieszkańcom naszej 
gminy oraz ich Gościom życzymy radości, spokoju i wielu szczęśliwych chwil 

spędzonych w gronie najbliższych.

A Nowy, 2016 Rok  niech przyniesie nową nadzieję na szczęśliwą i pomyślną przyszłość.

Przewodnicząca Rady Gminy Kozy                         Wójt Gminy Kozy
                Bożena Sadlik                                           Krzysztof Fiałkowski
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Poczta 
w sobotę

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że 
od 1 listopada br. Urząd Pocztowy czynny 
jest w każdą sobotę od 9.00 do 12.00.   

                  (R)

W dniu 26 listopada 2015 r. odbyła się XI 
Sesja Rady Gminy Kozy. 

Na XI Sesji Rada podjęła 14 uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia pomiędzy gminą Kozy a Gminą Kęty 
w zakresie powierzenia gminie Kozy za-
dania publicznego dotyczącego dowozu 
do szkół i opieki nad uczniami niepełno-
sprawnymi z Gminy Kęty;

2) wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia pomiędzy Gminą Kozy a Gmi-
ną Bielsko-Biała w zakresie powierze-
nia gminie Kozy zadania publicznego 
dotyczącego dowozu do szkół i opieki 
nad uczniami niepełnosprawnymi 
z gminy Bielsko-Biała;

3) określenia zasad i trybu przyznawa-
nia oraz rodzajów i wysokości nagród 
sportowych – zgodnie z ustawą z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie jednostki 
samorządu terytorialnego mogą ustano-
wić i finansować nagrody i wyróżnienia 
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe. Przedmiotowa uchwała daje 
możliwość nagradzania i wyróżniania 
sportowców, mieszkańców naszej gminy, 
którzy poprzez osiągane wyniki sportowe 
promują naszą gminę;

4) Programu współpracy Gminy Kozy z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2016 - zgod-
nie z ustawą o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie Rada Gminy 
ma obowiązek corocznego uchwalania 
Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w w/w ustawie w terminie do koń-
ca listopada każdego roku; 

5) powierzenia Wójtowi Gminy Kozy 
uprawnień do ustalenia wysokości cen 
i opłat z usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicznej oraz za korzy-
stanie z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej. Na podstawie 
art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 
r. o gospodarce komunalnej Rada Gminy 
może powierzyć organowi wykonaw-
czemu gminy uprawnienia do ustalenia 
cen i opłat albo stanowienia o sposobie 
ustalenia cen i opłat za usługi komunalne 
o charakterze użyteczności publicznej 
oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej należących do 
jednostki samorządu terytorialnego. Po-

wierzenie Wójtowi Gminy ww. upraw-
nień pozwoli na sprawne reagowanie na 
występujące potrzeby społeczne, a także 
dostosowanie cen do sytuacji ekonomicz-
nej jednostek świadczących usługi komu-
nalne czy też udostępniające urządzenia 
i obiekty, do których należą m.in.: obiekty 
kultury, oświatowe, tereny rekreacyjne, 
hale sportowe, baseny, sale widowiskowe, 
targowiska itp.;

6) zmieniająca uchwałę w sprawie zawar-
cia porozumienia międzygminnego 
z Gminą Wilamowice, dotyczącego 
wykonywania przez Gminę Wilamo-
wice zadania publicznego polegają-
cego na zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków na obszarze Gminy Kozy 
– przedmiotowa uchwała podykto-
wana jest zmianami jakie powstaną 
z uwagi na przekształcenie Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Wilamo-
wicach w spółkę z o.o., do której ma 
przystąpić gmina Kozy. Obecnie treść 
porozumienia stanowiła załącznik do 
podejmowanych uchwał w związku 
z koniecznością dokonywania zmian 
w zawieranych porozumieniach wy-
kreślono zapis mówiący o tym, że 
porozumienie stanowi załącznik do 
uchwały, co ułatwi dochowanie termi-
nów wynikających z ich zapisów;

7) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę – zatwierdzono taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
terenie Gminy Kozy na 2016 r. określone 
na podstawie złożonego wniosku przez 
Przedsiębiorstwo AQUA S.A. w Bielsku-
-Białej, gdzie stawka dla gospodarstwa 
domowego wynosi 5,64 netto za 1m3 a dla 
pozostałych odbiorców 9,39 netto za 1m3. 
Zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia1 
stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.;

8) nieuwzględnienia wezwania do usunięcia 
zarzuconego naruszenia interesu prawne-
go – właściciele działki położonej w gmi-
nie Kozy złożyli pismo w sprawie usunię-
cia naruszenia interesu prawnego w trybie 
art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym, kwestionując ustale-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kozy z uwagi na 
nieuwzględnienie złożonych uwag do pro-
jektu planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kozy dotyczących przekwali-
fikowania ww. działki z terenu rolnego na 
teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ekstensywnej; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nierucho-
mości zmiana przedmiotowej uchwały 
dotyczy określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości dla gruntów 
niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego przewiduje prze-
znaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów, upłynął okres 4 lat;

10) wzorów deklaracji i informacji podatko-
wych w podatku od nieruchomości, rol-
nym i leśnym;

11) zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy 
Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała 
Budżetowa na 2015 rok Gminy Kozy;

12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Kozy na lata 2015-2030;

13) ustalenia miesięcznych zryczałtowa-
nych diet dla radnych oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych – na 
podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym oraz Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysłu-
gujących radnemu gminy, zmianie 
uległy stawki diet dla radnych Rady 
Gminy Kozy;

14) zmiany uchwały nr XL/276/14 Rady 
Gminy Kozy z dnia 27 marca 2014 r. 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzy-
stanie przez operatorów i przewoźników 
z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmi-
na Kozy – nowa stawka za jedno zatrzy-
manie środka transportu na przystanku 
komunikacyjnym wynosi 0,03 zł.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy oraz materiały będące przedmiotem 
obrad podawane są mieszkańcom do wia-
domości poprzez umieszczenie na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl, po-
nadto uchwały Rady Gminy są wywieszane 
w holu Urzędu Gminy. 

Terminy opłat za śmieci
Przypominamy właścicielom nieruchomości położonych w Kozach, że 31 grudnia br. 
mija termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Informujemy również, że wszelkich informacji o ewentualnych zaległościach w opłatach 
za śmieci udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska w Urzędzie Gminy Kozy, pokój nr 2, na parterze budynku lub pod numerami telefo-
nów: 33 829 86 68 i 33 829 86 78, w godzinach pracy Urzędu.

Wpłat można dokonać: gotówką, w Kasie Urzędu Gminy (kasa jest czynna w ponie-
działek, środę i czwartek, w godzinach od 7.30 do 15.00, we wtorek od 7.30 do 16.30,  
w piątek od 7.30 do 13.30 lub przelewem na indywidualne konta bankowe.

(ug)

26 listopada br. gmina Kozy podpisała umo-
wę z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie 
z budżetu państwa zakupu książek niebę-
dących podręcznikami do bibliotek szkol-
nych. Dzięki temu nasze szkoły przystąpi-
ły do realizowanego przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej programu „Książki 
naszych marzeń”, będącego zwiastunem 
wieloletniego Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa.

W ramach programu pozyskano środki dla 
SP Nr 1 oraz dla SP Nr 2 na łączną kwotę 
4.340 zł  –  odpowiednio po 2.170 zł na 
szkołę. W ramach udzielonej dotacji organ 
prowadzący zapewnia 20 procent wkładu 
własnego.
Program „Książki naszych marzeń” ma 
za zadanie doposażyć biblioteki szkolne 
w książki o tematyce bliskiej współczesnym 
doświadczeniom uczniów w poznawaniu 
i rozumieniu otaczającego świata, promo-
wać czytelnictwo wśród uczniów szkół pod-
stawowych, urozmaicać realizację progra-
mów nauczania przez zapewnienie uczniom 
atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych, 
a także rozwijać współpracę bibliotek szkol-
nych z bibliotekami publicznymi.

Natalia Piznal

Harmonogram 
wywozu odpadów

Pod koniec grudnia br. właściciele nieru-
chomości, którzy złożyli w Urzędzie Gmi-
ny Kozy deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
otrzymają „Harmonogram odbioru odpa-
dów na rok 2016”. 

Harmonogram dostarczony zostanie przez 
firmę Sanit-Trans, świadczącą na terenie 
naszej miejscowości odbiór i transport od-
padów komunalnych. Od nowego roku 
harmonogram będzie dostępny również 
na stronie internetowej Urzędu Gminy 
– www.kozy.pl, w zakładce „Gospodarka 
i środowisko – gospodarka odpadami – od-
pady komunalne”. Harmonogram będzie 
można także odebrać bezpośrednio w Urzę-
dzie Gminy, pok. nr 2, na parterze budynku.

(ug)

ZMIANA GODZIN PRACY 
W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. nieczynne będą:
• Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4 
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 1
• Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola, ul. Szkolna 1
• Centrum Sportowo-Widowiskowe, plac Ks. K. Kochaja 1
• Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Krakowska 5
• Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Krakowska 9A
• Dom Kultury, ul. Krakowska 2

Dzień 24 grudnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 
w sobotę 26 grudnia 2015 r. – art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Ponadto informujemy, że w dniu 31 grudnia 2015 r. Urząd Gminy Kozy czynny będzie 
od godziny 7.30 do godziny 13.00, natomiast kasa od godziny 7.30 do godziny 11.00. 

Książki naszych marzeń

Relacja z XI Sesji Rady Gminy Kozy
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Andrzejkowe 
zabawy

Andrzejkowy wieczór, 26 listopada br., 
zorganizowany w Dwójce dla klas 4-6 
obfitował w wiele zabaw i tradycyjnych 
wróżb. Było przestawianie butów, tańce 
z balonami, przepowiednie z magicznej 
kuli Wróżki Agnieszki.
Po zabawie najstarsi uczniowie odwie-
dzili świetlicę gimnazjum. Czekały na 
nich gry w piłkarzyki i bilard. Niespo-
dzianką była też rywalizacja w konkursie 
informatycznym o tytuł Mistrza Klawia-
tury. Mistrzynią została Sara Baścik z kla-
sy 6a, a mistrzem  bezkonkurencyjny Da-
niel Pietraszko z klasy 6b. 

(SP2)

Awans 
szachistów

W Ligocie Miliardowicach odbyły się 
17 listopada eliminacje Powiatowe Wo-
jewódzkiej Olimpiady Szkół Podsta-
wowych w Szachach. Jedynkę godnie 
reprezentowali: Alan Bogusz i Maciej 
Honkisz, którzy zwyciężyli w turnieju 
i awansowali do kolejnego szczebla tych 
zawodów.

(SP1)

SKKT-PTTK Groniczki ze SP nr 1 wzięło 
udział w „Biało-Czerwonym Wędrowaniu” 
– cyklicznej imprezie organizowanej przez 
oddział PTTK  w Kozach. W ten sposób 
uczciło Święto Niepodległości. Tym razem 
szkołę reprezentowali głównie  uczniowie 
klas czwartych. Ważnym akcentem imprezy 
był białoczerwony ubiór uczestników, który 

podkreślił patriotyczny charakter imprezy. 
Wędrówka, która przebiegała żółtym szla-
kiem z Cygańskiego Lasu na Kozią Górkę, 
uatrakcyjniona była różnymi konkursami 
i quizami. Gromki śpiew uczniów Jedynki 
słuchać było z oddali, a w powietrzu unosił 
się zapach pysznych, pieczonych kiełbasek. 
 (SP1)

Aktorzy z Krakowa odwiedzili w listopadzie SP nr 1 i wspólnie z uczniami klas 4,5 i 6-tych 
bawili się, ucząc gramatyki. Z wielkim humorem i żartem recytowali wiersze i opowiadania, 
które nawiązywały do odmiennych i nieodmiennych części mowy. Zabawa była przednia, 
a uczniowie przekonali się, że można połączyć rozrywkę z nauką.

(SP1)

SP nr 2 zorganizowała 6 listopada wspól-
ne śniadanie dla uczniów klas IIc i IIIa 
w ramach Ogólnopolskiej Akcji Edukacyj-
nej „Śniadanie daje moc”. Dzieci z przy-
gotowanych przez rodziców i opiekunów 
składników ułożonych na talerzach robiły 
pyszne, kolorowe kanapki, sałatki, korecz-
ki. Na stołach znalazły się także owoce, 
warzywa. Celem tej akcji było pokazanie, 

że śniadanie pełni ważną rolę w zdrowym 
odżywianiu dziecka i jest niezbędne w jego 
diecie. Była więc mowa o piramidzie żywie-
niowej i 12 zasadach prawidłowego odży-
wiania. Śniadanie wszystkim bardzo smako-
wało i zapewne zwróciło uwagę na potrzebę 
większej dbałości o spożywanie tego ważne-
go posiłku w domu i w szkole.

(SP2)

Zostań 
Mikołajem!

Trwa akcja „I Ty możesz zostać św. Miko-
łajem”, do której włączają się, jak co roku, 
wszystkie szkoły. Do przygotowanych ko-
szy można wrzucać słodycze, zabawki, ubra-
nia oraz przybory szkolne. Dary te otrzyma-
ją dzieci z domów dziecka.

(R)

Tego jeszcze nie było… przynajmniej od stu 
lat! 10 listopada z balkonu Pałacu Czeczów 
przemówił do zgromadzonych młodych ludzi 
sam Józef Piłsudski: „Pamiętajcie: być zwy-
ciężonym i nie ulec, to zwycięstwo, zwyciężyć 
i spocząć na laurach, to klęska… Nie spoczy-
wajcie na laurach!” Choć była to tylko rekon-
strukcja historyczna i w rolę Marszałka wcielił 
się licealista, Krzysztof Lorek, emocje były 
niemałe. Kolejny happening licealistów pod 
platanem można zatem uznać za udany. Do 
uczniów i nauczycieli Liceum z narodowymi 

flagami w ręku, z biało-czerwonymi sercami 
na piersiach, dołączyły klasy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 z opiekunami, przedstawiciele gim-
nazjalistów i goście z Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach. Wspólnie 
odśpiewano wszystkie zwrotki  hymnu państwo-
wego oraz pieśni legionowe. Choć siąpił deszcz 
i zawiewał wiatr, młodzi i starsi nie wstydzili się 
swoich emocji. Chodziło o bycie razem i wspól-
ny śpiew, który łączy. Honorowy Gość odjechał 
bryczką spod Pałacu w asyście „adiutantek” 
i przemieszczał się jeszcze ulicami Kóz, pozdra-

wiając zaskoczonych przechodniów i kierow-
ców, którzy zatrzymywali się, by zrobić zdjęcia. 
Tuż przed Wigilią tradycyjnie licealiści pośpie-
wają piosenki religijne i kolędy, ale wszyscy 
czekają na moment składania życzeń.  – Przy-
chylnym naszemu Liceum przedstawicielom 
różnych organizacji i instytucji oraz firm dzię-
kujemy pod koniec roku za dobrą współpracę, 
a mieszkańcom Kóz życzymy błogosławio-
nych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego 
Nowego 2016 roku! – jednym głosem mówią 
przedstawiciele Liceum.                A.Nowak

Próbny egzamin gimnazjalny na stałe wpisał 
się w kalendarz szkolnych wydarzeń koziań-
skiego Gimnazjum. Uczniowie trzecich klas 
przystąpili w dniach 2, 3 i 4 grudnia 2015 r. do 
próbnych egzaminów, które mają przyzwy-
czaić ich do egzaminacyjnego stresu, ale także 
„pokazać” nad czym jeszcze popracować. 
Wyniki przedegzaminacyjnej diagnozy po-

zwolą dokonać miarodajnej oceny poziomu 
przygotowania uczniów do egzaminu ze-
wnętrznego, a co za tym idzie – w przemy-
ślany i skuteczny sposób pomóc każdemu 
uczniowi w rozwinięciu niezbędnych umie-
jętności, gwarantujących sukces na czekają-
cym go egzaminie gimnazjalnym.

Beata Mąka/RED

Spotkanie 
z dietetykiem

W ramach działań profilaktycznych 
Gimnazjum w Kozach, skierowanych do 
uczniów klas pierwszych, 2 grudnia br.  
odbyło się spotkanie z dietetykiem, 
którego temat dotyczył prawidłowe-
go odżywiania w wieku dojrzewania. 
Specjalistki z bielskiego Centrum Die-
tetycznego NATUR HOUSE Justyna 
Jędrzejowska i Ewelina Piłat zapozna-
ły uczniów z zaleceniami prawidłowe-
go odżywiania się. Udzielały również 
odpowiedzi na nurtujące pytania,  
zwłaszcza dotyczące napojów energe-
tycznych oraz zalecanej diety przy cu-
krzycy. Spotkanie przebiegło w miłej 
i sympatycznej atmosferze.

Julita Poszwa/RED

Święto ziemniaka
„Uśmiech, humor i zabawa to jest najważniejsza sprawa.” To hasło towarzyszyło świętu „Pieczonego Ziemniaka”, które po raz drugi zorga-
nizowała SP nr 2. Wzięli w nim udział uczniowie klas 0-III. Dzieci dobrze bawiły się podczas zawodów zręcznościowych, chętnie recytowały 
wierszyki i śpiewały piosenki o ziemniaku, była też prezentacja prac plastycznych przygotowanych z frytek, a zatytułowana „Jesienne drzewo”.
Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom, a degustacja pieczonych ziemniaków zakończyła ten wyjątkowy dzień.             (SP2)

Śniadanie daje moc

Patriotyczne Wędrowanie

Lekcja gramatyki

Biało-czerwono pod Platanem
kolejny licealny happening

Gimnazjalna diagnoza
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Kulturalne podsumowanie roku

Drzewiej – 17 października
Bogaty program przygotowano 
dla uczestników tytułowego 
projektu. Szycie strojów histo-
rycznych, przygotowywanie 
sprzętu rycerskiego, zajęcia 
z podstaw szermierki i działań 
w historycznych formacjach 
bojowych, ćwiczenia z zakre-
su łucznictwa tradycyjnego – 
z takimi zadaniami mierzyli się 
uczestnicy projektu Drzewiej. 
Na zakończenie, przygotowa-
no otwarty pokaz.

Walimy w kocioł – 21 listopada
To kolejny z projektów realizo-
wanych w ramach projektu Dom 
Kultury+ Inicjatywy lokalne. 
W ramach organizowanych za-
jęć – pod okiem doświadczonych 
instruktorów i pomysłodawcy 
projektu Tomasza Kineckiego 
– dorośli poznawali tajniki gry 
na perkusji. Zwieńczeniem tej 
inicjatywy był koncert, w którym 
wystąpili zarówno profesjonalni 
muzycy, jak również uczest-
nicy warsztatów.

Pierwszy stopień do teatru – 23 września

Finałem tytułowego projektu był spektakl te-
atralny przygotowany przez aktorów-amato-
rów pod okiem reżysera i scenarzysty – Pawła 
Sablika. Licznie zgromadzona publiczność 
w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach 
długimi owacjami nagradzała po występie 
uczestników tej ciekawej inicjatywy.

Dożynki Gminy Kozy – 6 września
Tegoroczne święto plonów tradycyjnie odby-
ło się w parku dworskim. Uroczysta msza św., 
dożynkowy korowód, tematyczne stoiska, 
atrakcje dla najmłodszych, konkurs na wy-
piek chleba – tak w ogromnym skrócie wyglą-
dały dożynki. Nie zabrakło również akcentów 
taneczno-muzycznych, o które zadbał Zespół 
Pieśni i Tańca Kozianie wraz z Młodzieżową 
Orkiestrą Dętą.

Dobrze rockująca sobota – 29 sierpnia

W ostatnią sobotę sierpnia w ramach pro-
gramu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 
odbył się koncert koziańskich zespołów roc-
kowych. Nie zabrakło ostrych brzmień, były 
też inne atrakcje. Wspólne gry czy stoisko 
gramofonowe. 

Bajkowy Koncert – 14 czerwca

W Pałacu Czeczów odbył się Bajkowy Koncert 
grupy wokalnej Domu Kultury w Kozach.

Było to podsumowanie kilkumiesięcznej pra-
cy i zabawy z piosenką młodych wokalistów. 
Motywem przewodnim koncertu były –  jakże 
lubiane chyba przez nas wszystkich – bajki. 

Dni Kóz – 6-7 czerwca
Podczas tegorocznego święta naszej miejscowości 
nie zabrakło atrakcji – imprez sportowych, tematycz-
nych wystaw, koncertów. Gwiazdą tegorocznych 
Dni Kóz był legendarny zespół TSA z Markiem 
Piekarczykiem w składzie. I choć niektóre brzmienia 
były ostre, mieszkańcy z uznaniem przyjęli muzyków. 
Po raz 12. odbył się Międzynarodowy Festiwal Or-
kiestr Dętych Złota Trąbka, po raz pierwszy – Ko-
ziański Rodzinny Konkurs Samochodowy. 

SEMPER MELIOR – zawsze lepszy – 27 lutego
Wręczenie wyróżnień „Semper Melior” odbyło się 
w Pałacu Czeczów. Uhonorowanie to ustanowio-
ne zostało przez wójta gminy Kozy, w celu wyła-
niania i nagradzania osób uczących się (do 25 roku 
życia), które realizując swoje pasje lub obowiązki, 
odznaczają się w środowisku konsekwencją dzia-
łania, pokonują bariery ograniczeń własnych lub 
stworzonych przez otoczenie, tworząc wartościo-
we wzorce zachowań.

II Kolędowanie przy Choince – 6 stycznia
Mimo bardzo mroźnego wieczoru, po raz drugi 
odbyło się wspólne kolędowanie w Parku Dwor-
skim w Kozach. Do wspólnego śpiewu zachęcał 
Chór Domu Kultury oraz Zespół Pieśni i Tańca 
„Kozianie” wraz z kapelą. – Mamy nadzieję, że 
spotkamy się z Państwem również w przyszłym 
roku na kolejnym Kolędowaniu przy Choince – 
mówią przedstawiciele Domu Kultury.
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Inwestycje 2015

Wybudowano ponad 8,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, co umoż-
liwiło przyłączenie ok. 200 budynków. Zadanie zrealizowano przy 
udziale środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
PROW na lata 2007-2013. Na zdjęciu prace związane z wykona-
niem nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Bagrówka.

Przebudowa ul. Kęckiej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne 
w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka etap IX Przebudowa ul. Szkolnej

podsumowanie
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Zagospodarowanie parku pałacowego 

Zabezpieczenie zabytkowej lodowni

Przebudowa mostu na ul. Nadbrzeżnej

Oznakowanie ul. Nadbrzeżnej

Przebudowano ok. 2 km ul. Kęckiej na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Przecznią do granicy gminy Kozy z Kętami. Zadanie realizowa-
ne było przez ZDP w Bielsku-Białej z udziałem finansowym Gminy 
Kozy na, które otrzymano dofinansowanie w wysokości 50 procent 
kosztów kwalifikowanych z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

Przebudowano odcinek ul. Szkolnej od ul. Przeczniej do placu 
targowego. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych Gminy 
oraz 50 procent dofinansowania kosztów kwalifikowanych z Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bez-
pieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Dodatkowo przebudowano 
stary plac targowy i parking przy Szkole Podstawowej nr 2.

Stary, uszkodzony most został rozebrany, a powstał nowy, o polep-
szonych parametrach technicznych i użytkowych. Przebudowę mo-
stu zrealizowano ze środków własnych Gminy Kozy. 

Wykonano dodatkowe oznakowanie wiaduktu, zamontowano 
bramownice stalowe z ruchomymi tablicami U-9c, na jezdni poja-
wiły się piktogramy grubowarstwowe.

Przeprowadzono prace rewitalizacyjne w parku w ramach projek-
tu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez 
zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pa-
łacowo-parkowym – Pałac Czeczów”.  Projekt zrealizowano ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. 

Prace w lodowni wykonano w ramach projektu: „Wzrost atrakcyjno-
ści turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku 
w założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów”.

Opracowywane są dwa projekty budowlane kanalizacji sanitarnej dla obszarów nieskanalizowa-
nych, leżących w obszarze Aglomeracji Pisarzowice.  Jeden projekt dotyczy ok. 30 km kanalizacji 
sanitarnej, co umożliwi podłączenie około 700 budynków mieszkalnych, drugi  ok. 14 km kanaliza-
cji sanitarnej, co da możliwość podłączenia około 305 budynków mieszkalnych.
Opracowanie dokumentacji projektowej stworzy Gminie Kozy szansę na ubieganie się o dofinan-
sowanie budowy kanalizacji ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

20.10.2015 zaczął obowiązywać nowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla te-
renu całej Gminy Kozy. 

W roku bieżącym prowadzono remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z LO, Nr 2, w Gimna-
zjum oraz Centrum Sportowo-Widowiskowym. 

Rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego z użyciem opraw ledowych w rejonie ul. Pod Grapą. 

Gmina Kozy zakupiła od Skarbu Państwa nieruchomość o pow. 0,9299ha przy ul. Kęckiej, na 
której usytuowany jest otwór badawczo-tłoczny MT-3. Teren ten stwarza możliwość przyszłej 
realizacji usług specjalistycznych z wykorzystaniem istniejących złóż niskotemperaturowych wód 
termalnych.

Zadanie obejmuje wykonanie 1,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, co stworzy możliwość przyłącze-
nia się do tej kanalizacji ponad 20 budynków. Termin realizacji inwestycji w zakresie robót budow-
lanych przewidziany jest do 30 czerwca 2016 r.

Doposażono place zabaw przy ul. Podgórskiej, Zagrodowej. 

Obecnie realizowane są przebudowy kolejnych odcinków drogi krajowej w Kozach Centrum i Ko-
zach Gajach. 

Projekty kanalizacyjne

Zmiana Miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego

Remonty w obiektach oświatowych

Zabudowa oświetlenia ulicznego 
przy ul. Pod Grapą

Nabycie nieruchomości  
zlokalizowanej przy ul. Kęckiej

Budowa odcinka kanalizacji  
sanitarnej w Kozach – etap IXa

Doposażenie placów zabaw

Przebudowa DK-52 na odcinkach 
przebiegających przez teren  
Gminy Kozy
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Dużym powodzeniem cie-
szył się internetowy konkurs: 
„Gdzie to jest”. Dzięki niemu 
wielu mieszkańców z zainte-
resowaniem szukało szcze-
gółów architektonicznych 
na budynkach oraz innych 
ciekawych detali. W grudniu 
szukamy charakterystyczne-
go okna. 

W jakim budynku w Kozach 
się ono znajduje? 

Odpowiedzi prosimy przesy-
łać na adres: izbahistorycz-
na@gbpkozy.pl 

Jak minął rok 2015 w bibliotece

W lipcu barwny korowód prze-
bierańców wzbudził zaintere-
sowanie wśród mieszkańców 
i zakończył tygodniowe waka-
cje z biblioteką. 

Od lutego do czerwca w czytelni 10-osobowa grupa młodzieży 
poznawała tajniki dziennikarstwa, a dwie grupy seniorów uczyły 
się angielskiego. Język angielski wrócił do biblioteki w listopadzie. 
Obecnie uczy się 30 osób, które potrafią się już przywitać i przed-
stawić, umieją liczyć, używać zwrotów grzecznościowych, znają 
dni tygodnia, kolory.
Z kolei w indywidualnych kursach komputerowych uczestniczyło 
25 osób, które w bibliotece spędziły 101 godzin.

W mijającym roku biblioteka zorganizowała 16 spotkań historycz-
nych dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 340 osób. Były 
to cykle: Poznaj swoje korzenie i Wyprawy w przeszłość. Dorośli 
uczestniczyli w 6 spotkaniach Salonu Przeszłości, na które przyszło 
272 osób. W Nocy Muzeów wzięło udział 85 osób. Izbę Historycz-
ną zwiedziło w ciągu roku prawie 2000 osób.

Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się zajęcia biblioterapeu-
tyczne. W stałych cyklach: Maluch w bibliotece, Biblioteczny 
Detektyw, Bohaterowie lektur, Poznajemy siebie, Ekodzieciak 
uczestniczyło ponad 2700 osób, a odbyło się 130 takich spotkań. 

Dodatkowo 505 osób tworzyło artystyczne „dzieła” podczas 54 
zajęć plastycznych połączonych z ceramiką z cyklu:  Do dzieła, Oj, 
się dzieje, 3MamFormę.

Wieczór wspomnień z biskupem Romanem 
Pindlem zgromadził ok. 100 osób.

W czerwcu wygraliśmy konkurs na udział w programie eduka-
cyjnym „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” organizowa-
nym przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań. 

Zajęcia z ekologii dla dzieci w wieku przedszkolnym rozpoczęły 
się w październiku i prowadzone będą również w 2016 r. 

Kilkuosobowa grupa pań na dobre zadomowiła się w bibliotecz-
nej czytelni, w której powstają unikalne robótki ręczne: ozdobne 
i użytkowe. 

W sierpniu otrzymaliśmy dofinansowanie 
z MKiDN na zakup nowości wydawni-
czych w wysokości 6.420 zł. Za tę kwotę 
kupiliśmy 322 książki. W 2015 r. wydali-
śmy na zakup nowości wydawniczych łącz-
nie 28.423,95 zł. W sumie kupiliśmy 1287 
książek.

W listopadzie wygraliśmy konkurs gran-
towy „Na dobry początek” organizowa-
ny przez Fundację BGK i otrzymaliśmy 
wsparcie 8160 zł na przeprowadzenie za-
jęć z dziećmi przedszkolnymi w okresie od 
lutego do czerwca 2016 r.
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To szczególny czas, którego wyczekujemy z niecierpliwością. Świę-
ta Bożego Narodzenia każdy z nas przeżywa na swój sposób. Ten 
świąteczny okres ma też wyjątkową symbolikę. A wszyscy są zgod-
ni, że jest w nich coś magicznego...

Choinka

Trudno o bardziej wyrazisty symbol nawiązujący do Świąt Boże-
go Narodzenia. Choinki w rozmaitych miejscach pojawiają się już 
początkiem grudnia. Ciekawie i oryginalnie przystrojone budzą po-
zytywne emocje. Swoje wyjątkowe miejsce znajdują również w do-
mach. – Choinkę ubiera się z reguły tuż przed samymi świętami. 
Kiedy są w domu dzieci chętnie zabierają się do tej czynności. To 
dla nich prawdziwa frajda. Świąteczny jest poza tym wystrój całego 
domu, o co także należy zadbać – mówi Bogusława Boehn, Prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach, która z ogromną 
radością opowiada nam o świętach. 

Modlitwa, życzenia, pasterka

Cały okres świąteczny ma przede wszystkim wymiar religijny. Stąd 
wigilijną wieczerzę poprzedza modlitwa. Każdy indywidualnie 
zwraca się do Pana Boga, czyta się również fragmenty pisma świę-
tego, co często czynią na głos dzieci. Jest również czas na życzenia 
płynące z głębi duszy. Z bliskimi dzielimy się wówczas symbolicz-
nym opłatkiem. – Najcenniejsze jest to, aby życzyć pokoju w ser-
cach, radości i szczęścia. Tak mówił do swoich uczniów Pan Jezus. 
Jeśli to wszystko będzie promieniowało w człowieku, to i tak ważne 
dla każdego zdrowie dopisze – wyjaśnia pani Bogusława. – Zwłasz-
cza starsze osoby bardziej wiążą się duchowo z nowo narodzonym 
Panem Jezusem. Idą do spowiedzi, pamiętają o przyjęciu komunii 
świętej. To ta religijna tradycja, która winna być najistotniejsza 
w czasie świąt – dodaje.
Po wieczerzy wiele osób chętnie udaje się na Pasterkę, która wyraża 
radość z narodzin Pana Jezusa. Tu także spotykamy się ze znajomy-
mi, składamy sobie życzenia, dzielimy się z nimi świąteczną pogodą 
ducha.

Puste miejsce przy stole

Nie wszystkie krzesła przy wigilijnym stole są zajęte... Zgodnie z tra-
dycją zostawia się puste miejsce. Nie tylko dla wędrowca, który tego 
dnia może zapukać do drzwi. – Puste, aczkolwiek przygotowane do 
wieczerzy miejsce, to także przypomnienie, że kiedyś zasiadało nas 
przy stole w rodzinnym gronie trochę więcej. Myślimy o tych, któ-
rzy odeszli – podkreśla Bogusława Boehn.
To nie jedyna forma ludzkiej pamięci o zmarłych w okresie świą-
teczno-noworocznym. – W Wigilię odwiedzamy też groby naszych 

bliskich na cmentarzu. Zapalamy znicze, pozostawiamy świąteczny 
stroik, odmawiamy modlitwy. To dowód pamięci o tych, którzy 
przeżywali z nami święta – zaznacza. 

Rodzina

– Święta są czasem szczególnym. Zatrzymujemy bieg codzienności 
i jesteśmy razem w naszych rodzinach. Doceniamy te rodzinne, ra-
dosne chwile, dlatego każdego roku tak chętnie do nich wracamy 
– mówi pani Bogusława, która święta spędza w Kozach w licznym 
gronie bliskich, wraz z mężem i trójką swoich dzieci i ich rodzinami.
Niepowtarzalną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia budują wła-
śnie momenty szczęścia, przeżywanego wspólnie z rodzinami. – 
Długie przygotowania do świąt wcale nie powodują, że jesteśmy 
nimi zmęczeni. Przez wiele godzin siedzimy przy wigilijnym stole, 
rozmawiamy, śpiewamy kolędy. I co ważne, nie ma takiego pośpie-
chu, jaki prawie każdego dnia nam towarzyszy. Podobnie wyglądają 
zresztą kolejne dni świąteczne – dopowiada nasza rozmówczyni.

Wigilijne potrawy

W myśl religijnej tradycji, w nawiązaniu do liczby apostołów, na 
wigilijnym stole znaleźć powinno się 12 potraw. Bywa, że jest ich 
jednak więcej. – Po całodziennym poście, co najwyżej lekkim śnia-
daniu czy przekąsce, oczy i podniebienie cieszą przygotowane po-
trawy – mówi z humorem gospodyni z Kóz.
Te najczęściej spotykane dania wigilijne? Barszcz z uszkami z grzy-
bami i kapustą lub krokietami, zupa rybna przygotowana na ostro 
z cebulą i warzywami, żurek okraszony masłem z ziemniakami, 
grzybami leśnymi i jajkiem, karp bądź inne ryby, które zjeść mogą 
również bez przeszkód dzieci, sałatka jarzynowa, kluski na parze fa-
szerowane makiem i polewane sosem bakaliowym na miodzie, ryż 
z jabłkami, przeróżne rodzaje pierogów, groch z kapustą kiszoną, 
grzybami, kompot z suszu na lepsze strawienie... Wyliczać można 
by długo.
Po wieczerzy przychodzi i pora na słodkości. – Tradycyjnie na stole 
pojawia się sernik, zawijany makowiec oraz ciasteczka, które przy-
gotowuje się o wiele wcześniej – wylicza pani Bogusława. A skoro 
mowa o przyjemnościach, to nie może obyć się bez prezentów dla 
dzieci. – Pod choinkę prezenty trafiają oczywiście za sprawą anioł-
ka, gdy dzieci idą umyć ręce po zjedzeniu ryb – kończy gospodyni.

Marcin Nikiel
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Święta magiczne, bo rodzinneSkąd się wzięli Czeczowie?
Od 1880 roku majątkiem 
dworskim w Kozach zarządzał 
– wspólnie ze Stanisławem 
Kluckim – dr Herman Czecz 
de Lindenwald, żonaty z córką 
Kluckich, Wilhelminą Augustą. 
Skąd austriacki ród Czeczów 
wziął się na galicyjskiej zie-
mi? Przyjrzyjmy się dziś bliżej 
przodkom ostatnich koziań-
skich dziedziców.

Po I rozbiorze Polski wła-
dze austriackie „wysyłały” 
na dawne tereny polskie, do 
pełnienia wysokich funkcji 
urzędniczych i militarnych, wy-
łącznie „Austryjaków”. Musieli 
to być ludzie zaufani, którzy 
mieli trzymać w ryzach lud-
ność zaanektowanych terenów. 
Z czasem całe rodziny urzędni-
cze polonizowały się i tworzyły 
nową społeczność, wiernych 
cesarskiemu dworowi tzw. gali-
cjan, czyli obywateli sztucznego 
tworu państwowego Galicji i Lodomerii. 
Klasycznym przykładem tego procesu jest 
rodzina Czeczów. Protoplastą rodu był 
Johan Czetsch, cesarski kapitan-audytor, 
zarządca północnej Besarabi (obecnie po-
granicze Mołdawii i Ukrainy). W 1791 roku 
ożenił się z Włoszką Elżbietą Giangiani. 

W 1805 roku otrzymał tytuł szlachecki 
pierwszego stopnia (niem. Ritter – rycerz) 
wraz z przydomkiem „de Lindenwald” 
(„z Lipowego Lasu”) oraz herb przedstawia-
jący lipę i lecące nad nią trzy czyżyki mor-
skie (czeczotki, niem. tchetcherln). Według 
rodzinnej tradycji podobnym herbem pie-

czętowali się praprzodkowie 
Czeczów, ormiańska rodzina 
Tschetsch w średniowieczu. Jo-
han Czetsch zmarł po wojnach 
napoleońskich w miejscowości 
Kluż-Napoka (dzisiejsza Ru-
munia) i tam został pochowany.

Jednym z potomków Johana 
Czetscha był Karol Czetsch 
(1819-1869), starosta przemy-
ski. W okresie Wiosny Ludów 
i Rabacji Galicyjskiej wsławił 
się tropieniem organizacji spi-
skowych i gaszeniem buntów 
studenckich. W historii zapisał 
się jako jeden z odpowiedzial-
nych za umieszczenie przywód-
cy rabacji galicyjskiej Jakuba 
Szeli na terenie Bukowiny, 
którego w ten sposób chciano 
odizolować od małopolskich 
chłopów. Za swoją działalność 
został odznaczony przez cesa-
rza Orderem Leoloda. Karol 
Czetsch ożenił się z Bertą Ama-

lią Humborg (1831-1881), córką bialskiego 
finansisty Karola Humborga, od 1857 roku 
właściciela majątku w Kozach. W 1854 roku 
w Białej urodził się ich młodszy syn Herman 
Artur Jan Czetsch. Późniejszy baron dr Her-
man Czecz de Lindenwald, właściciel m.in. 
Kóz, Kobiernic, Hałcnowa i Cisnej, deputo-

wany parlamentów we Lwo-
wie i Wiedniu, zasiadający 
w ławach Koła Polskiego. 
Herman i jego starszy brat 
Karol po osiągnięciu pełno-
letniości spolszczyli swoje 
nazwisko z „Czetsch” na 
„Czecz”. Historia rodu Cze-
czów  odzwierciedla również 
stosunek zaborcy austriac-
kiego do ludności dawnych 
terenów polskich. Od twar-
dej ręki i tępienia wystąpień 
wolnościowych aż do cza-
sów autonomii galicyjskiej 
Cesarza Franciszk Józefa.

Bartłomiej Jurzak

Na podstawie dostępnych w Izbie 
Historycznej materiałów.
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Herb Lindenwald (1805 r.)

Johan Ritter Czetsch de Lindenwald Karol Ritter Czetsch de Lindenwald
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Blisko 300 młodych adeptów pływania sta-
nęło na starcie „Pływackich Andrzejek”, któ-
re tradycyjnie gościły na basenie w Kozach. 
W ósmej edycji imprezy liczne sukcesy stały 
się udziałem zawodników miejscowej Victorii.
Wśród 29 klubów, reprezentujących wo-
jewództwo śląskie i małopolskie oraz gości 
z Czech, pływacy klubu z Kóz wypadli znako-
micie. Dominowali na wielu dystansach, za-
równo wśród dziewcząt, jak i chłopców. Łącz-
nie zgarnęli zdecydowanie najwięcej w stawce 
– 54 medale (!), w tym 15 najcenniejszych,  
23 srebrne i 16 koloru brązowego.
Multimedalistami zawodów na basenie CSW 
w Kozach zostali: Patryk Blachura z roczni-
ka 1999 (4 złote medale), Bruno Gałuszka 
z rocznika 2002 (3 złote medale), Oskar Bla-
chura z rocznika 2002 (4 srebrne medale), 
Damian Otrząsek z rocznika 1998 (3 srebr-
ne medale), Mateusz Sordyl z rocznika 1999  

(2 złote i 2 srebrne medale) oraz Wojciech Ją-
kalski z rocznika 2001 (2 brązowe i 1 srebrny 
medal). Na podium stawali ponadto: Michał 
Chmielniak (3. miejsce), Wiktor Chrap-
kowicz (3. miejsce), Dawid Danikiewicz  
(2. miejsce), Miłosz Kozieł (2. miejsce), Mar-
cin Malarz (1. i 2. miejsce), Jakub Męcner  
(2. i 3. miejsce) i Jakub Ring (3. miejsce).
W gronie dziewcząt najwięcej wartościowych 
pozycji zajęła 11-letnia Maja Malarz (1 srebr-
ny i 3 brązowe medale). Z krążkami rywaliza-
cję zakończyli także: Julia Sobuń (2. miejsce), 
Martyna Kuziów (3. i 3. miejsce), Kornelia 
Koczur (2. miejsce), Julia Koczur (3. miejsce), 
Anna Kapela (3. miejsce), Emilia Drzazga  
(2. miejsce), Martyna Chrobak (3. miejsce) 
i Julia Blachura (2. miejsce).
Po medale podczas „Pływackich Andrzejek” 
sięgnęły również sztafety ULKS Victoria. 
Organizatorami zawodów byli Urząd Gminy 

Kozy, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
Victoria Kozy oraz Centrum Sportowo-Wido-
wiskowe w Kozach.                                                                  (MA)

Projekt „Kultura kołem się toczy” dofinan-
sowany ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne 2015 dobiegł końca. Jeden 
z liderów inicjatywy Tomasz Kinecki „Walimy 
w kocioł – warsztaty perkusyjne dla dorosłych” 
tak je podsumował: „Siedzę sobie w barze i sły-
szę jak dwóch uczestników naszych warsztatów 
(kobieta i mężczyzna) zawzięcie dyskutują 
przy piwie o nutach i opartych na nich ćwi-
czeniach. Jeszcze dwa miesiące temu sytuacja 
taka byłaby nie do pomyślenia. Cieszę się, że 
„zwerbowaliśmy” do naszego koziańskiego 
muzycznego grona kilkanaście tak fantastycz-
nych osób. Są oni świetnym przykładem na to, 
że nigdy nie jest za późno, by zacząć spełniać 
swoje marzenia!”  
Paweł Sablik, „Pierwszy stopień do teatru” 
dodaje: „Podczas realizowania projektu przede 
wszystkim miałem zaszczyt pracować z wieloma 
osobami, które zawsze okazywały pełne zaanga-

żowanie i inicjatywę, za co im serdecznie dziękuję. 
Co więcej, wraz z uczestnikami projektu mogłem 
się wiele nauczyć i zmierzyć się z nowymi wyzwa-
niami. Jestem zadowolony z każdego etapu pracy 
oraz naładowany pozytywną energią do realizacji 
kolejnych projektów dzięki wspaniałej pomocy ze 
strony pracowników Domu Kultury w Kozach.”

Wojciech Szlagura, „Drzewiej”: „Warszta-
ty przebiegły bardzo sprawnie i bez więk-
szych potknięć. Zarówno ja, jak i dzieciaki 
wiele się nauczyliśmy. Zaskoczyło mnie ich 
zaangażowanie, chęć współpracy i deter-
minacja przy wykonywaniu powierzonych 
czynności. Chciałbym w miarę możliwości 
współpracować w przyszłości z taką grupą. 
Myślę, że w wielu z uczestników udało się 
zaszczepić pasje oraz umiejętność kreatyw-
nego myślenia. Do tego wszyscy dobrze się 
bawili (łącznie z prowadzącymi).”  

„Wszystko poszło bardzo sprawnie! Cieszę 
się z możliwości, jakie dało uczestnictwo 
w projekcie. W końcu mieliśmy okazję zor-
ganizować imprezę dokładnie taką, jakiej 
chcieliśmy i dokładnie tak, jak chcieliśmy. 
Ale muszę też zaznaczyć, że przecież „apetyt 
rośnie w miarę jedzenia” i na pewno zarów-
no ja, jak i każdy zespół muzyczny, który 
wziął udział w koncercie – będziemy chcieli 
więcej tego typu wydarzeń. Oczywiście zo-
bowiązujemy się do co najmniej pomocy 
w ich organizacji” –mówi Łukasz Żurek, 
„Dobrze rockująca sobota”.

Zespół DKwK

11 listopada odbył się koncert przygoto-
wany przez Dom Kultury w Kozach – Pol-
ska. Lubię to! Podczas koncertu prowa-
dzący – Sabina Piskorek-Oczko i Paweł 
Sablik, próbowali odpowiedzieć czym dla 
nas obecnie jest patriotyzm. Przytoczyli 
odpowiedzi z przeprowadzonej wcześniej 
ankiety internetowej, w której zawarte 
były pytania m.in. „czy uważasz się za pa-
triotę?”, „kiedy czujesz się dumny, że jesteś 
Polakiem?”. 
Konwencja imprezy została oparta na po-
zbawionej patosu, potraktowanej jakby 
z przymrużeniem oka, ale bliskiej nam 
wszystkim, codziennej miłości do różnie 
pojętej „ojczyzny”. Młodzi artyści za-
prezentowali program mocno związany 
z czasami odzyskania niepodległości, nie 
zabrakło również utworów współcze-
snych wykonawców, a nawet w rockowych 
brzmieniach.
Wystąpili: Dziecięco-Młodzieżowa Grupa 
Wokalna, Chór Domu Kultury w Kozach, 
Zespół Pieśni i Tańca Kozianie, zespół 
„Bez znieczulenia” oraz soliści: Małgorza-
ta Łodziana, Natalia Gajowniczek, Joanna 
Budzińska, Piotr Pękala, akompaniament 
fortepianowy – Jan Nowak.
                                                                                                                                      (DK)
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Porcelanowe, srebrne, perłowe, koralowe, rubi-
nowe, szafirowe, złote, platynowe, diamentowe 
i żelazne rocznice zawarcia związku małżeń-
skiego były okazją do wspólnego świętowania 
pięknych rocznic w Domu Kultury w Kozach 
– 21 i 28 listopada br. 
Do 387 par jubilatów świętujących od 20-le-
cia aż po 65-lecie wysłane zostały zaproszenia  
(20 lat małżeństwa – 44 pary, 25 lat małżeństwa 
– 71 par, 30 lat małżeństwa – 54 pary, 35 lat mał-
żeństwa – 63 pary, 40 lat małżeństwa – 69 par, 
45 lat małżeństwa – 43 pary, 50 lat małżeństwa 
– 19 par, 55 lat małżeństwa – 15 par, 60 lat mał-
żeństwa – 5 par i 65 lat małżeństwa – 4 pary). 
Małżonkowie, którzy skorzystali z zaproszenia, 
uczestniczyli w zorganizowanych przez Dom 
Kultury i Urząd Stanu Cywilnego w Kozach 
jubileuszowych uroczystościach. Jubilatom  
towarzyszyli członkowie rodzin, przyjaciele, 
a także przedstawiciele gminy Kozy z wójtem 
Krzysztofem Fiałkowskim i przewodniczącą 
Rady Gminy Bożeną Sadlik. W obu turach 
spotkania wzięły udział 52 pary jubilatów oraz 
około 120 zaproszonych przez nich gości.
Życzenia i gratulacje złożył parom małżeńskim 
wójt gminy, a jubilaci świętujący 50-tą rocznicę 
małżeństwa dodatkowo odznaczeni zostali me-
dalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Były też kwiaty, lampka szampana, 
poczęstunek i zabawa taneczna.  Obie uroczy-
stości poprzedziły msze święte, odprawione 
w kościele parafialnym w Kozach.
Małżonkowie z naszej gminy z 65-letnim 

stażem: Gertruda i Stanisław Czadernowie, 
Czesława i Kazimierz Fabiowie, Władysława 
i Józef Kołodziejczykowie, Janina i Mieczysław 
Zemankowie. Z 60-letnim stażem: Władysła-
wa i Marian Kołodziejczykowie, Stanisława 
i Edward Mostkowie, Władysława i Edward 
Oczkowie, Janina i Józef Rymarczykowie, Bar-
bara i Jan Workowie. Z 55-letnim stażem: Lu-
dwina i Aleksander Borutkowie, Zyta i Antoni 
Chłopczykowie, Łucja i Kazimierz Dudziako-
wie, Helena i Marian Duźniakowie, Genowefa 
i Józef Gawędowie, Helena i Franciszek Hon-
kiszowie, Anna i Karol Jakubcowie, Lucyna 
i Stanisław Kineccy, Henryka i Bolesław Klęcz-
kowie, Krystyna i Jan Komęderowie, Maria 
i Andrzej Magierowie, Irena i Stanisław Sko-
czylasowie, Maria i Czesław Swarzyńscy, Łucja 
i Henryk Tomiczkowie, Zdzisława i Marian 
Wróblowie. Pary z 50-letnim stażem: Krystyna 
i Jan Gibasowie, Halina i Jan Górowie, Włady-

sława i Adam Hermowie, Emilia i Jan Honki-
szowie, Stanisława i Władysław Komęderowie, 
Emilia i Ignacy Krupowie, Władysława i Ka-
zimierz Łopateccy, Władysława i Franciszek 
Łysoniowie, Helena i Stanisław Malarzowie, 
Maria i Jan Mirochowie, Zofia i Stanisław Ny-
czowie, Stanisława i Stanisław Pankowie, Ka-
zimiera i Jan Paciorkowie, Kazimiera i Edward 
Piwowarscy, Maria i Andrzej Pysiowie, Stani-
sława i Jan Sromkowie, Stanisława i Jan Sztef-
kowie, Helena i Daniel Śliwkowie oraz Otylia 
i Tadeusz Tobiasiewiczowie.

Wszystkim Jubilatom składamy życzenia wielu 
pięknych i co ważniejsze – wspólnie spędzonych 
lat, w zdrowiu, harmonii oraz radości z tego, co 
miłością i pracą zbudowali, trwając przy sobie 
zgodnie z przyrzeczeniem wypowiedzianym 
przed laty.

Lucyna Greń – USC

Małżeńskie jubileusze
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Akademia Malucha Polska. 
Lubię to!

Pływackie Andrzejki z medalami
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Przedszkolaki z Akademii Malucha bardzo 
atrakcyjnie rozpoczęły nowy rok szkolny 
(2015/2016). Dzieci lubią uciekać myślami 
w odległe światy bajek, magii i marzeń, dlate-
go pierwszymi ich gośćmi  byli aktorzy, którzy 
przedstawili kultową baśń „Kot w butach”. Krót-
ko po teatrzyku odbyły się odrębne warsztaty te-
atralne poświęcone tematyce kukiełek i pacynek. 
Dzieci bardzo chętnie wcielały się w role akto-
rów i ich pomocników. Wszystkie grupy wzięły 
udział w Akcji Sprzątania Świata, porządkując 
swój mały świat wokół przedszkola. 
Ważnym i doniosłym wydarzeniem było paso-
wanie na przedszkolaka najmłodszych dzieci 
z grupy sówek. Grupa najstarsza odwiedziła 
Szkołę Podstawową nr 2 w Kozach, gdzie zo-
stała bardzo serdecznie przyjęta. Dla biedronek 

było to ogromne przeżycie, gdyż mogły zoba-
czyć, jak wygląda lekcja wychowania przed-
szkolnego w profesjonalnej sali.
Wiele wrażeń dostarczyło spotkanie z właści-
cielem pobliskiego zakładu fotograficznego, 
który niezwykle interesująco opisywał daw-
ną technikę robienia zdjęć. Dzieci zobaczyły 
nowy, profesjonalny sprzęt fotograficzny, jak 
również ten bardzo stary.
Dużym urozmaiceniem była wycieczka całej 
Akademii Malucha do przedszkola „Przy-
goda”, które znajduje się w pobliskim Bu-
jakowie. Tam dzieci przeżyły fantastyczną 
przygodę, zamieniając się w piratów poszu-
kujących zaginionego skarbu. 
Nie zabrakło zabaw plastycznych. W pałaco-
wej pracowni plastycznej ze specjalnej gliny, 
używając niezbędnych do tego celu wałecz-
ków tworzyły ceramiczne odciski jesiennych 
liści. Zajęcia w bibliotece otworzyły przed 
nimi świat artystów.
Bardzo spodobał się maluchom cykl spotkań 
„Poznaj moich bliskich”. Gościem starsza-
ków była mama dziewczynki z tej grupy, któ-
ra w bardzo oryginalny sposób przedstawiła 
zawód fryzjera, czym wzbudziła ciekawość 
i zainteresowanie dzieci. W ramach tego cy-
klu rodzice i krewni będą prezentować swoje 
talenty, hobby lub po prostu przyjdą poczy-
tać ciekawe książki. 
W Akademii Malucha są trzy grupy dzieci: 
sówki (najmłodsze), pszczółki (średniaki) i bie-
dronki (starszaki).                                 Katarzyna Szypuła

Warsztaty okiem pomysłodawców
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Świąteczne piosenki
Wieczór z piosenką świąteczną. Grupa Wokal-
na Domu Kultury zaprasza 5 stycznia 2016 r. 
o godz. 18.00 do Pałacu Czeczów. Bezpłatne 
zaproszenia do odebrania w biurze Domu Kul-
tury w Kozach.

Sylwester w parku
Rodzinne powitanie Nowego Roku w Parku 
Dworskim – 31.12.2015 r. Początek od godz. 
23.30 w północnej części parku (od strony ta-
rasu).

 Kolędowanie przy choince
III Kolędowanie przy Choince (przy pałacu 
Czeczów).  6 stycznia 2016 r., godz. 19.00. Za-
praszamy do wspólnego świątecznego kolędo-
wania.

Noworoczny koncert
Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Domu Kultury w Kozach - 9 stycznia 

2016 r., godz. 19.15, sala widowiskowa Domu 
Kultury. Wstęp wolny.

„Spotkanie z Kolędą”
XVI Festiwal Kolęd i Pastorałek „Spotkania z 
Kolędą”, koncert w kościele pw. Zesłania Du-
cha Świętego w Kozach Gajach - 10 stycznia 
2016 r., godz. 16.00.

Wieczór kolędowy
V Koziański Wieczór Kolędowy – 13 stycznia 
2016 r., godz. 19.00, sala widowiskowa Domu 
Kultury w Kozach. Zapraszają: Zespół Pieśni i 
Tańca „Kozianie” oraz Chór Domu Kultury w 
Kozach. Wstęp wolny.

Koncert fortepianowy
Wojciech Więckowski – koncert fortepianowy 
w Pałacu Czeczów, 19 stycznia 2016 r., godz. 
19.00. Bezpłatne zaproszenia do odebrania w 
biurze Domu Kultury w Kozach.                http://domkultury.kozy.pl
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Kozianie bezkonkurencyjni
Drugi turniej kolejnej odsłony piłkarskich zmagań żaków o Puchar 
Wójta Gminy Kozy odbył się 6 grudnia br. w hali Centrum Sportowo-
Widowiskowego. Powody do radości mieli tego dnia młodzi kozianie.
Po raz drugi w obecnym roku szkolnym pięć drużyn w kategorii żaków 
zawitało do Kóz, by rywalizować w turnieju piłkarskim. W hali Cen-
trum Sportowo-Widowiskowego emocji nie zabrakło. Każdy z zespo-
łów rozegrał po cztery spotkania. Wszystkie z pozytywnym skutkiem 
rozstrzygnęli na swoją korzyść zawodnicy z rocznika 2003 miejsco-
wego UKS Dwójka. Co więcej, starszy z zespołów gospodarzy stracił 
w turnieju tylko dwa gole, strzelając ich 14. Kozianie wyprzedzili 
w tabeli zawodów żaków Gronia Bujaków i swoich młodszych kole-
gów z Kóz. Powiększyli tym samym prowadzenie w klasyfikacji ge-
neralnej, która obejmuje aktualnie zimową i wcześniejszą, jesienną 
edycję rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Krzysztofa Fiałkowskie-
go. By w całym cyklu zwyciężyć kozianie będą musieli udowodnić 
swoje wysokie umiejętności w turniejach wiosennym i letnim.
Warto odnotować, że grudniowy turniej futbolowy miał również mi-
kołajkowy charakter. Młodym piłkarzom wręczono atrakcyjne nagro-
dy, ufundowane przez Urząd Gminy. Triumfatorzy turnieju odebrali 
z rąk wójta Krzysztofa Fiałkowskiego i przewodniczącej Rady Gminy 
Bożeny Sadlik komplety strojów piłkarskich. Wszyscy otrzymali czapki 
zimowe. Nagrody uczestnikom wręczali również przewodnicząca Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Agata Obajtek 
i Janusz Barcik, dyrektor CS-W, będącego równocześnie współorga-
nizatorem turnieju.  Przyznano ponadto wyróżnienia indywidualne 
w postaci statuetek. Najlepszym bramkarzem został Jakub Gąsiorek, 
strzelcem Szymon Wójcik, a zawodniczką Natalia Sablik (w komplecie 
to reprezentanci ekip z Kóz). W naszych zespołach uhonorowano tak-
że Tomasza Sztafę z rocznika starszego i Bartosza Oczko. Uczestnikom 
turnieju zapewniono w trakcie jego trwania posiłek oraz napoje.

(MA)

  Wyniki Zimowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Kozy:
       UKS Dwójka Kozy 2003 – UKS Dwójka Kozy 2004  6:0
       Groń Bujaków – Pionier Pisarzowice  2:0
       Orzeł Witkowice – UKS Dwójka Kozy 2004  0:3
       UKS Dwójka Kozy 2003 – Groń Bujaków  4:2
       Orzeł Witkowice – Pionier Pisarzowice  5:2
       UKS Dwójka Kozy 2004 – Groń Bujaków  1:2
       UKS Dwójka Kozy 2003 – Pionier Pisarzowice  3:0
       Groń Bujaków – Orzeł Witkowice  2:2
       UKS Dwójka Kozy 2004 – Pionier Pisarzowice  2:0
       UKS Dwójka Kozy 2003 – Orzeł Witkowice  1:0

 Tabela turnieju:
       1. UKS Dwójka Kozy 2003 – 12 pkt.
       2. Groń Bujaków – 7 pkt.
       3. UKS Dwójka Kozy 2004 – 6 pkt.
       4. Orzeł Witkowice – 4 pkt.
       5. Pionier Pisarzowice – 0 pkt.

 Tabela łączna po dwóch turniejach:
       1. UKS Dwójka Kozy 2003 – 20 pkt.
       2. Groń Bujaków – 14 pkt.
       3. Orzeł Witkowice – 12 pkt.
       4. UKS Dwójka Kozy 2004 – 10 pkt.
       5. Pionier Pisarzowice – 0 pkt.fo
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Podczas gdy za oknem dominuje dość sto-
nowana i raczej nostalgiczna kolorystyka, w 
Galerii Domu Kultury w Pałacu Czeczów 
króluje kolor wyrazisty, żywy, niejedno-

krotnie sprawiający wrażenie „wychodzą-
cego” z przestrzeni obrazu. Ciepło zarówno 
egzotycznych, jak i tych bliskich widoków 
emanuje na chętnego takich wrażeń od-

biorcę. Dodatkowo wi-
doczna w kilku płótnach 
inspiracja włoskimi mi-
strzami pędzla… Czy to 
wystarczająca zachęta? 
Mamy nadzieję!

Ekspozycję wystawy ma-
larstwa kozianki Aliny Ju-
rzak można zwiedzać do  
6 stycznia 2016 r. 

(spo)

Kolorowa wystawa
fo

to
: D

K

Dom Kultury zaprasza:

UKS Dwójka Kozy 2004

UKS Dwójka Kozy 2003

Pionier Pisarzowice

Orzeł Witkowice

Groń Bujaków



Woodstock w Kozach (przed 45 laty)
W opinii wielu ludzi zajmujących się historią rocka – początek lat 
70. był najlepszym okresem w historii tej muzyki. Poprzedził go w 
sierpniu 1969 r. ten pierwszy, obecnie już legendarny, fe-
stiwal rockowy Woodstock, zorganizowany w miastecz-
ku Bethel pod Nowym Jorkiem. Zagrali tam m.in. mało 
wtedy znani: Joan Baez, Janis Joplin, Joe Cocker, Jimi 
Hendrix, Carlos Santana, Blood, Sweat & Tears, Cre-
edence Clearwater Revival, Ten Years After I The Who. 
Woodstock okazał się nieświadomie przez nich wtedy 
przekroczonym progiem, do ich światowej kariery i arty-
stycznej nieśmiertelności.
W Kozach początek lat 70. to okres, kiedy młodzież z Koła 
Historyków, zafascynowana nie tylko historią i zabytka-
mi, ale również muzyką i tańcem, wobec postępującej w 
maleńkiej Izbie Pamiątek ciasnoty, założyła koło Związku 
Młodzieży Wiejskiej. Poprzez działalność w Kole ZMW, 
młodzi uzyskiwali zgodę na korzystanie ze Świetlicy Gro-
madzkiej –  dużej sali i zrujnowanego balkonu nad nią, w 
obecnym Domu Kultury. Gdy balkon własnym sumptem 
wyremontowali – nazwali go „Galeria”. 
Z dużej sali chętnie korzystali przez kilka lat – samodzielnie orga-
nizując młodzieżowe wieczorki taneczne. Nie były to dyskoteki, 
lecz wyłącznie imprezy przy żywej muzyce, granej przez młodzie-
żowe, amatorskie grupy rockowe zapraszane z Bielska, Wrocławia 
i czeskiej Ostrawy. Muzyka jaką grano, to m. in. repertuar właśnie 
z Woodstock. Ubawy w Kozach stały się rychło tak popularne, że 
uczestniczyła w nich młodzież nie tylko z Kóz, ale również z Biel-
ska, Kęt i okolicznych wsi – chociaż nie wieszano tam plakatów. 

O wysokiej, zawsze ponad 300-osobowej, frekwencji decydował 
zapewne sposób organizacji imprezy, ograniczony do sprzedaży 

biletów i czasem oranżady, a także nieobecność tam „Starych” i… 
funkcjonariuszy MO. Warunkiem otrzymania zgody na imprezę, 
było zapewnienie na niej bezpieczeństwa i porządku. Żadnych firm 
ochroniarskich jednak nie angażowano, bo ich wtedy po prostu nie 
było. Pomimo tego na wieczorkach zawsze był porządek. Zapew-
niała go dyskretna obserwacja i ewentualnie spokojna interwencja, 
połączona z taktowną perswazją, sprawowana przez bawiących się 
na imprezie, a trenujących kulturystykę i podnoszenie ciężarów, 
kilku dobrze zbudowanych członków ZMW. Za owe pilnowanie 
porządku, na tańce wchodzili oni wraz ze swymi dziewczynami bez 
biletów.

Pomimo że na koziańskich wieczorkach tanecznych nic złego się 
nie działo, dorośli patrzyli na nie sceptycznie, mając poważne wąt-
pliwości, czy uczestnicząca w nich młodzież jest całkiem normalna. 
Szokowała ich nowa muzyka, przy której młodzi się bawili. Bul-
wersowały nieznane dotąd, a graniczące z wyuzdaniem tańce, to-
warzyszące tej diabelskiej muzyce, które uznawano za zagrożenie 
dla dotychczas obowiązującej obyczajowości. Z ogromną rezerwą 
traktowali także młodzieżową, hippisowską  modę w ubiorach i fry-
zurach, która napłynęła wraz z podejrzaną muzyką. Nie wiedzieli, że 
koziańska młodzież, identyfikująca się ze swymi muzycznymi idola-
mi z Woodstock, wyznaje obowiązujące również tam hasło „Peace, 
Love and Happiness”.

Od 15 stycznia do końca lutego 2016 r. w Galerii Pałacu Czeczów 
czynna będzie, zorganizowana przez Dom Kultury w Kozach, wy-
stawa – „Koziańska młodzież na wieczorkach tanecznych z począt-
ku lat 70.” Wyeksponowane tam będą m. in. plakaty zespołów gra-
jących wtedy w Kozach oraz zdjęcia organizatorów i uczestników 
koziańskich ubawów, a także portrety ich ówczesnych muzycznych 
idoli. Wystawę będzie można zwiedzać w godzinach otwarcia Pała-
cu Czeczów – wstęp wolny.

Grzegorz Hałat

Dział: historia


