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Przedmioty i narzędzia, które towarzyszyły naszym przodkom w codziennym życiu obej-
rzały 29 września dzieci z Niepublicznego Przedszkola Maja. Maluchy na własne oczy zo-
baczyły, jak powstawała mąka na żarnach, jak niegdyś oświetlano domy, a także wysłuchały 
dźwięków pierwszych wiejskich zegarów. Miarowe wybijanie „bim-bam” spodobało im się 
najbardziej i trzeba było je kilkakrotnie powtarzać. Dodatkową atrakcją okazało się przej-
ście przez pięćsetletnie drzwi ze starego kościoła. Pod wpływem wielu wrażeń, dzieci zada-
wały liczne pytania oraz opowiadały o muzeach, które do tej pory zwiedziły.

(gbp)

Burzliwa dyskusja na temat sposobów wykończenia robótek ręcznych zdominowała spo-
tkanie pań z cyklu „Dzierganie wśród książek” (15.09). Wiadomo, ile osób, tyle metod. 
Bezcenne są wskazówki doświadczonych pań, od których można nauczyć się wielu nowych 
rzeczy, a nic tak nie cieszy jak widoczny efekt swojej pracy. Spotkanie upłynęło jak zawsze 
w serdecznej atmosferze. Na kolejne zapraszamy w co drugi wtorek każdego miesiąca.

(gbp)

Przewodniki po 
Kozach

W ramach konkursu zorganizowanego 
przez Koło PTT w Kozach, 16 uczniów 
szkół podstawowych przygotowało prze-
wodniki po Kozach. Zdjęcia, rysunki, wła-
snoręczne mapy i opisy – to obraz naszej 
miejscowości. W ich oczach ciekawej, kolo-
rowej i dynamicznej. Był m.in. przewodnik 
po placach zabaw czy gra planszowa. Jury 
oceniło wszystkie prace wydając werdykt 
– I miejsce Alina Czyrnek i Natalia Wojtu-
siak, II m. Zuzanna Gałuszka, III m. Oliwier 
Białka, Wiktoria Wróbel i Sandra Sjenko. 
Wyróżnienia otrzymały jeszcze Nikoletta 
Tomalik, Maria Chmielewska i Maria Ry-
szawy. Fundatorami nagród byli: Urząd 
Gminy, Dom Kultury oraz Koło PTT w Ko-
zach. 

Miłosz Zelek

Wspólna zabawa, ale przede wszystkim eduka-
cja ekologiczna to tradycyjna, coroczna akcja 
„Sprzątania Świata”. Tegoroczna odsłona była 
już 22., a udział w niej ponownie wzięli ucznio-
wie Gimnazjum im. Jana Pawła II. W trzeci 
weekend września pierwszoklasiści pokazali, że 
nie jest im obojętny wygląd przestrzeni, która nas 
otacza, chętnie biorąc udział w akcji. Tym razem 
sprzątanie objęło ulice Przecznią, Krakowską, Je-
sionową, Jaskółczą i Podgórską. Zebrano siedem 
120 litrowych worków śmieci. Na zakończenie 
młodzież wspólnie spędziła czas przy pieczeniu 
kiełbasek na ognisku.                        Alicja Sablik/RED

Nowoczesny, z bogatym wyposażeniem i bez-
pieczny – tak w dużym skrócie określić można 
nowy wóz ratowniczo-gaśniczy Scania P370, któ-
ry służył będzie koziańskiej społeczności. Końcem 
września druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kozach wraz z zaproszonymi gośćmi uroczy-
ście przywitali nowy wóz, który po raz pierwszy 
zaparkował w garażu. – To kolejny ważny krok 
w stronę bezpieczeństwa w naszej miejscowości. 
Cieszę się, że tak nowoczesny samochód służył 
będzie strażakom, którzy pomagają nam wszyst-
kim podczas zagrożeń – mówił na placu przed 
strażnicą wójt gminy Krzysztof Fiałkowski.
Przypomnijmy, że nowy samochód zastąpił 
wysłużonego już Jelcza 315, który ponad 
30-lat uczestniczył w akcjach ratowniczych 
OSP Kozy. – Scania to pojazd ciężki, utereno-
wiony, z napędem 4x4 przeznaczony do akcji 
ratowniczo-gaśniczych związanych w głównej 
mierze z pożarami – mówi Sławomir Kaspe-
rek, Komendant OSP.  – Ma jednak specjalną 
wyciągarkę linową, która może zostać użyta 
np. podczas wypadku drogowego – dopowia-
da. Nowy samochód to również innowacyjne 
rozwiązania, których w Scanii nie brakuje. – 
Specjalistyczna autopompa do „podawania” 
wody i piany na niskim i wysokim ciśnieniu, 
wiele nowych urządzeń sygnalizacyjnych, 
których we wcześniejszym samochodzie nie 
było. Możemy stworzyć falę świetlną, która 
ostrzegać będzie o zagrożeniu. Jest także szereg 
zabezpieczeń dla użytkowników, np. sygnali-
zacja o otwartych skrytkach, nie wyłączonych 

urządzeniach. Kierowca widzi na pulpicie, czy 
wszystkie urządzenia wróciły na swoje miejsce 
po akcji  – dodaje komendant OSP.
Wiele udogodnień, to równocześnie wiele 
nowych zagadnień i rozwiązań, które strażacy 
musieli przyswoić. Nim samochód oficjalnie 
dopuszczono więc do udziału w akcjach ra-
towniczych – doszło do tego 12 października 
br., wpierw druhowie musieli przejść specjalne 
szkolenia. – Braliśmy udział w blisko 4 godzin-
nym szkoleniu dotyczącym użytkowania sa-
mochodu w firmie, która przygotowała pojazd. 
Przeszkolone osoby swoją wiedzą podzieliły się 
z resztą załogi pod-
czas naszych we-
wnętrznych szkoleń, 
dzięki czemu wszy-
scy druhowie są 
odpowiednio przy-
gotowani do korzy-
stania ze wszystkich 
urządzeń zamonto-
wanych w Scanii – 
tłumaczy Sławomir 
Kasperek. 
Oficjalne „powi-
tanie” nowego 
samochodu ratow-
niczo-gaśniczego 
zaplanowano na 
rok 2016, podczas 
obchodów 125-le-
cia koziańskiej stra-

ży pożarnej. Już teraz wóz jednak poświęcono. 
Dokonał tego w obecności strażaków proboszcz 
Parafii Najświętszej Rodziny w Kozach Małych 
– ks. Walenty Brynczka.

Mateusz Stwora

W wyborach do Sejmu RP Gmina Kozy wcho-
dzi w skład okręgu wyborczego nr 27 obejmu-
jącego część województwa śląskiego – obszary 
powiatów: bielski, cieszyński, pszczyński, ży-
wiecki oraz miasto na prawach powiatu Biel-
sko-Biała. Liczba posłów wybieranych w okrę-
gu wyborczym nr 27 wynosi 9.
W okręgu wyborczym nr 27 zarejestrowano 
następujące listy kandydatów na posłów:
1. Lista nr 1 Komitet Wyborczy Prawo i Spra-

wiedliwość – KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Lista nr 2 Komitet Wyborczy Platforma 

Obywatelska RP – KW Platforma Obywa-
telska RP

3. Lista nr 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 
– KW Razem

4. Lista nr 4 Komitet Wyborczy KORWiN – 
KW KORWiN

5. Lista nr 5 Komitet Wyborczy Polskie 
Stronnictwo Ludowe – Komitet Wybor-
czy PSL

6. Lista nr 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy 

Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+U-
P+Zieloni – KKW Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

7. Lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców 
„Kukiz’15” – KWW „Kukiz’15”

8. Lista nr 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna 
Ryszarda Petru – KW Nowoczesna Ry-
szarda Petru

Na karcie do głosowania w formie broszury, 
głosować można tylko na jedną listę kandyda-
tów, stawiając na karcie do głosowania znak X 
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego 
z kandydatów z tej listy.
W wyborach do Senatu RP Gmina Kozy wcho-
dzi w skład okręgu wyborczego nr 78 obejmu-
jącego część województwa śląskiego – obszary 
powiatów: bielski, pszczyński, miasto na pra-
wach powiatu Bielsko-Biała. Liczba senatorów 
wybieranych w okręgu wyborczym nr 78 wy-
nosi 1.
W okręgu wyborczym nr 78 zarejestrowano 
następujących kandydatów na senatorów:

1. Kamiński Andrzej – zgłoszony przez KW 
Prawo i Sprawiedliwość

2. Muchacki Rafał Klemens – zgłoszony 
przez KW Platforma Obywatelska RP

3. Wójcik Ryszard Tadeusz – zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy PSL

Na karcie do głosowania głosować można 
tylko na jednego kandydata, stawiając na kar-
cie do głosowania znak X z lewej strony obok 
nazwiska tego kandydata, na którego wyborca 
głosuje.

Głosowanie zostanie przeprowadzone 
w niedzielę 25 października 2015 r. w godz. 
od 7.00 do 21.00 w pięciu lokalach obwodo-
wych komisji wyborczych. 
Przypominamy, że lokal wyborczy będący 
siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 
4, został przeniesiony z Domu Kultury w Ko-
zach do PAŁACU CZECZÓW W KOZACH 
– CZYTELNIA, UL. KRAKOWSKA 5.

Monika Olma Sekretarz Gminy

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Robótki ręczne w bibliotece

Sprzątanie Świata

KOSZt SAMOchODu: 799 740 zł

Sponsorzy:
300 000 zł urząd Gminy Kozy
300 000 zł Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
100 000 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska w Katowicach
99 740 zł środki pozyskane od mieszkańców 
(składki, zbiórki uliczne)

Historyczne BIM-BAM
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- Zbliża się dzień Wszystkich Świętych, 
będziemy tłumnie odwiedzać groby bli-
skich, czy w najbliższym czasie planowane 
są jakieś prace na cmentarzu?
- Owszem, planujemy rozbudowę cmentarza 
komunalnego w latach 2015-2016. Jeszcze 
w tym roku ogłosimy przetarg na tę inwesty-
cję. Posiadamy dokumentację projektową oraz 
ważną decyzję starosty bielskiego o pozwoleniu 
na budowę. Planowana rozbudowa cmentarza 
zakłada budowę kanalizacji deszczowej oraz 
drenażu głębokiego, służących do odprowadze-
nia wód deszczowych oraz wód gruntowych 
z rejonu planowanej rozbudowy do istniejącej 
chlorowni. Pojawi się również ogrodzenie no-
wej części. Teren przeznaczony pod rozbudo-
wę cmentarza podzielony zostanie alejkami, 
dopasowanymi do istniejącego układu ciągów 
komunikacyjnych. Wyznaczonych zostanie ok. 
310 miejsc pochówku w grobach ziemnych po-
jedynczych i podwójnych. 
Przy okazji przypomnę, że przeprowadzono 
inwentaryzację grobów na terenie cmentarza, 
związaną z wprowadzeniem internetowego 
systemu ewidencji cmentarzy „GROBONET” 
(wyszukiwarka osób pochowanych znajduje się 
pod adresem www.polski-cmentarz.pl/kozy/.) 
Ustalono, że wiele grobów znajdujących się na 
tzw. starej części cmentarza, pomimo upływu 
20–letniego okresu od dnia dokonania po-
chówku, nie zostało ponownie opłaconych. 
W związku z tym prosimy wszystkie osoby, któ-
re są dysponentami grobów nieopłaconych, tj.: 
żyjących współmałżonków, dzieci, krewnych, 
powinowatych o uiszczenie opłat za te miejsca. 
Przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych określają 
termin, po którym grób może zostać użyty do 
ponownego chowania – jest to okres 20 lat 
od  ostatniego pochówku. Osoby zaintereso-
wane dalszym utrzymaniem miejsca pamięci 
swoich bliskich powinny przed upływem tego 
terminu zgłosić się do Urzędu Gminy Kozy, 
który jest zarządcą cmentarza i uiścić stosow-
ną opłatę. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/15 
Rady Gminy Kozy z dnia 27 stycznia 2015 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzy-
stanie z cmentarza komunalnego, opłata za 
użytkowanie grobu na kolejne 20 lat w przy-
padku grobu pojedynczego wynosi 400,00 zł, 
za miejsce podwójne 600,00 zł. 
Przed dniem Wszystkich Świętych na grobach 

nieopłaconych pojawią się informacje, że 
w przypadku nieuiszczenia opłaty zostaną 
one przeznaczone do likwidacji. Prosimy 
więc o zwrócenie szczególnej uwagi na te 
informacje.

- Ostatnio pojawiły się protesty miesz-
kańców przeciwko budowie tzw. 
PSZOK-u. Co na to gmina?
- Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach zobowiązuje 
gminy do utworzenia co najmniej jednego 
stacjonarnego punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych, tzw. PSZOK. 
W Kozach przewidujemy jego utworzenie 
przy ul. Folwarcznej. Planowane przedsię-
wzięcie jest zgodne z aktualnym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzen-
nego i nie należy do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. Przy 
wyborze tego konkretnego miejsca kierowa-
no się różnymi względami. Bardzo ważnym 
okazał się fakt, że teren ten jest własnością 
gminy, nie zachodzi zatem konieczność za-
kupu lub dzierżawy gruntu, co generowało-
by dodatkowe koszty. Istotną rolę odegrała  
również dostępność mediów, w granicach 
działki znajduje się przyłącze energetycz-
ne oraz kanalizacja, a w pobliżu wodociąg. 
Ponadto planowany PSZOK będzie zloka-
lizowany w miejscu ogólnodostępnym dla 
mieszkańców, przy utwardzonej drodze. 
Niedawno zakończono  prace związane z wy-
burzeniem znajdujących się tam zabudowań 
i zlecono wykonanie projektu budowy punk-

tu, którego założenia są następujące.
Teren, gdzie powstanie PSZOK będzie utwar-
dzony kruszywem, oświetlony i objęty moni-
toringiem. Otoczony zostanie ogrodzeniem 
panelowym z zamykaną bramą wjazdową, 
a z zewnątrz obsadzony zielenią tak, aby w jak 
największym stopniu zachować estetyczny 
wizerunek tego miejsca. Do rozstawionych 
na terenie PSZOK-a kontenerów mieszkań-
cy, w obecności pracownika punktu, wrzucać 
będą mogli odpady komunalne pochodzące 
z gospodarstw domowych. W zamykanych 
kontenerach gromadzone będą odpady zie-
lone, gruz, odpady wielkogabarytowe i pro-
blemowe, takie jak odzież, obuwie, walizki, 
torby, a także zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny. W kontenerze na elektrośmieci 
umieszczony zostanie dodatkowo plastikowy 
pojemnik na kable, ładowarki itp. Na terenie 
PSZOK-a znajdować się będzie również trój-
dzielny pojemnik na szkło, papier i plastik. 
W otwartych kontenerach gromadzone będą 
opony, stolarka i szkło budowlane oraz inne 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne. W specjalnym zamyka-
nym magazynie, wyposażonym w szczelne 
pojemniki, zbierane będą: leki, baterie, świe-
tlówki, żarówki, akumulatory, opakowania po 
substancjach niebezpiecznych, chemikalia, 
w tym oleje, płyny hamulcowe, lakiery itp. Nie 
ma zatem możliwości, aby jakikolwiek od-
pad niebezpieczny zgromadzony w PSZOK 
mógł wylewać się i przedostawać do gruntu, 
prowadząc do zanieczyszczenia sąsiednich 
pól uprawnych. Na placu planuje się również 

umieścić kontener z zapleczem administracyj-
no-socjalnym dla obsługi.
Do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych nie będą przyjmowane odpady 
mokre, suche i zmieszane, które nadal odbiera-
ne będą bezpośrednio z terenu nieruchomości.
Chcę podkreślić, że w PSZOK odpady komu-
nalne nie będą przetwarzane ani składowane, 
a jedynie gromadzone i na bieżąco wywożone 
do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Biel-
sku-Białej, gdzie zostaną prawidłowo zagospo-
darowane.
Przewiduje się, że punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych będzie otwarty 2-3 dni 
w tygodniu. Szczegółowe zasady korzystania 
z PSZOK zostaną określone w regulaminie.
Aby rozwiać niepokój i obawy mieszkańców 
związane z powstaniem punktu selektywnego 
zbierania odpadów, temat ten będzie szerzej 
omówiony na najbliższym spotkaniu wiejskim.

- W poprzednim numerze „KW” mó-
wił Pan o planach przebudowy dwóch 
odcinków drogi krajowej D 52 (ul. Kra-
kowska i Bielska) w kontekście bezpie-
czeństwa pieszych. Czy te plany uda się 
w tym roku zrealizować?
Myślę, że tak. Rozstrzygnięto drugi przetarg 
i wybrano wykonawcę, którym została firma 
GRAMAR Sp. z o. o. z Lublińca. Zadanie 
będzie realizowane w dwóch lokalizacjach. 
Pierwsza z nich to odcinek od ronda w cen-
trum do serwisu Autokoza. Prace będą obej-
mować m.in. przebudowę chodnika i montaż 
barier ochronnych. Drugim miejscem pro-
wadzenia prac są okolice kościoła w Kozach 
Gajach (rejon ulic Wiosenna, Łukowa oraz 
potoku Leśniówka). Prace na tym odcinku 
dotyczyć będą m.in. przebudowy chodników, 
budowy zatok autobusowych, przebudowy 
dwóch przejść dla pieszych, montażu barier 
ochronnych oraz wykonania oznakowania 
pionowego i poziomego.  
Roboty drogowe będą wiązały się z utrud-
nieniami w ruchu, tak więc prosimy miesz-
kańców o cierpliwość. Wkrótce pojawi się 
odpowiednie oznakowanie w miejscach 
objętych remontem. Dodam, że zakończyli-
śmy remont ulicy Kęckiej, trwają jeszcze ro-
boty uzupełniające na poboczach, tak więc 
wyremontowana droga będzie też alterna-
tywą dla głównej krajówki. 

(red)

           Wójt Krzysztof Fiałkowski                                  o bieżących sprawach w Gminie Kozy

   O ważnych               dla mieszkańców inwestycjach        
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Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej organizuje  w Kozach bezpłatne 
zajęcia  dla kobiet w ciąży oraz przygotowujących się do macierzyństwa. Obejmować one 
będą fachowe wykłady oraz ćwiczenia ruchowe i oddechowe dla kobiet w ciąży. Zajęcia 
wykładowe odbywać się będą w listopadzie br., które poprowadzą  doświadczone położne 
i lekarz ze szkoły rodzenia „Dzidziuś”. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisu.
Zapisy: Urząd Gminy Kozy (parter pok.1). Kontakt  telefoniczny: 33 8 298 650 w. 665.

Deratyzacja 
Urząd Gminy przypomina, że październik jest 
ostatnim miesiącem na przeprowadzenie obo-
wiązkowej, corocznej deratyzacji. Deratyzacja to 
„odszczurzanie” i polega na zwalczaniu za pomo-
cą specjalistycznych środków wszelkich szkodli-
wych gryzoni, szczególnie szczurów i myszy. 
Właściciele nieruchomości zabudowanych 
obiektami użyteczności publicznej, zabudo-
wą usługową lub obiektami i magazynami 

rolno-spożywczymi wykorzystywanymi do 
przetwórstwa lub przechowywania produk-
tów rolno-spożywczych, zgodnie z Regula-
minem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kozy mają obowiązek prze-
prowadzenia zabiegu corocznej deratyzacji 
we własnym zakresie i na własny koszt. 
Deratyzację realizowaną w miarę zaistnienia 
potrzeb przeprowadzają również właściciele 
budynków jedno lub wielorodzinnych. 

 (ug)

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOZY

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) 

informuję o podjęciu przez Radę Gminy Kozy
uchwały Nr IX/52/15 z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kozy

• Z treścią wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowa-
niem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Gminy Kozy, 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4 oraz na stronie internetowej 
Urzędu (Biuletyn Informacji Publicznej). 

• Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.), każdy ma prawo do wglą-
du do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i otrzymania z niego 
wypisów i wyrysów.

Szkoła rodzenia
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Na zaproszenie wychowawczyń – 17 
września br., oddziały zerowe w SP2 
odwiedził policjant. Podczas spotka-
nia, które odbyło się w szkolnej auli, 
dzieci obejrzały prezentację multime-
dialną pt. „Bezpieczna droga z domu 
do szkoły”. Policjant mówił o zagroże-

niach, które mogą pojawiać się każde-
go dnia, a także przypomniał najważ-
niejsze numery alarmowe. Mundurowy 
zwrócił uwagę najmłodszym na zasa-
dy bezpieczeństwa w domu, wyjaśnił, 
w jaki sposób postępować z urządze-
niami elektrycznymi. Przekazał też 

wiele ważnych wskazówek dotyczących 
zachowania bezpieczeństwa w czasie 
wakacji i ferii zimowych. 
Najmłodsi słuchali z zaciekawieniem, 
zadawali wiele pytań. Z zainteresowa-
niem oglądali mundur i jego akcesoria. 

(SP2/RED)

Tradycją Liceum w Kozach jest to, by 
„być w środku”, a uczniowie przygoto-
wywani są poprzez różnorakie projekty 
do uczestnictwa w kulturze. Co słychać 
w Baczyńskim?
Rozpoczęły się spotkania w ramach koła 
filmowo-teatralnego, uczniów zachwycił 
świat witraży, które eksponowane były 
w Pałacu Czeczów. Licealiści przyglądali 
się obrazom w „galerii parkowej”, przy-
gotowują się również do patriotycznego 
happeningu pod Platanem. 
Nie brakuje kontaktów ze światem nauki. 
„Cząsteczki na luzie” poznali uczestnicy 
zajęć w Instytucie Fizyki Uniwersytetu 
Śląskiego z klas matematyczno-fizycz-
nych, ochotnicy z „biol-chemu” rozdzie-
lali barwniki roślinne na Wydziale Bio-
logii i Ochrony Środowiska UŚ. „Całka 
Boys” to już pięciu śmiałków z grupy 
tegorocznych maturzystów, którzy za-
jęli 5 miejsce na 20 startujących drużyn 
w VIII edycji konkursu organizowanego 
przez Politechnikę Śląską w Gliwicach pt. 

„I ty możesz zostać inżynierem”. 
Miłośnicy liczb i przyszli programiści 
wysłuchali wykładu o nawigacji na ATH 
w Bielsku-Białej.
Licealiści przekonują także o swojej po-
mysłowości i zaradności. Szkolne mini-
przedsiębiorstwo po ustaleniu, co właści-
wie może sprzedawać, uruchamia projekt 
„Sklepik”. Jeden z uczniów pierwszej kla-
sy poinformował, że prowadzi już… wła-
sną firmę informatyczną, zaś jeden z ab-
solwentów pochwalił się, iż wydał książkę 
o nauczaniu programowania. 
Ponadto realizowane są projekty języ-
kowe (po wymianie młodzieży obecnie 
olimpiady), charytatywne („Pola Na-
dziei”) i turystyczne (np. powiatowy 
„Rajd Brązowego Liścia”), które również 
„wciągają” młodzież. – Uczymy się robić 
coś razem, dla siebie i dla innych, plano-
wo i odpowiedzialnie – podsumowuje 
Alina Nowak, dyrektor Liceum im. K.K. 
Baczyńskiego w Kozach.

RED/AN

Od roku szkolnego 2015/2016 Przedszkole 
Publiczne w Kozach liczy 9 oddziałów – od 
września pojawiła się bowiem nowa grupa, 
Motylki. Sześć z nich znajduje się w budynku 
przedszkola, trzy na parterze w Szkole Pod-
stawowej nr 1. Jak wyglądał pierwszy miesiąc 
w przedszkolu? Można stwierdzić, że był to 
miesiąc pełen wrażeń i nowych doświadczeń. 
To przede wszystkim czas adaptacji dla no-
wych przedszkolaków. Dzieci poznawały 
się z rówieśnikami i swoimi nauczycielkami 
oraz zwiedzały przedszkole. Podczas zajęć 

dydaktycznych przedszkolaki zapoznały się 
z zasadami bezpiecznego poruszania się po 
drogach, poszukiwały pierwszych oznak je-
sieni i poznawały smaki, zapachy oraz wygląd 
warzyw i owoców. Na zajęciach  kulinarnych 
robiły sałatki owocowe, owocowe szaszłyki, 
soki i sałatki warzywne. Każdy przedszkolak 
już wie, jak ważne dla naszego zdrowia jest 
jedzenie warzyw i owoców. We wrześniu 
najmłodszych odwiedził Teatr Skrzat oraz 
Teatr Arkadia, dzieci zobaczyły bajkowe 
przedstawienia pt. „Cztery mile za piec” oraz 

„Przyjaźń to skarb”, a po spektaklach miały 
okazję porozmawiać z aktorami, wcielić się 
w rolę bajkowych postaci i zobaczyć deko-
racje i rekwizyty teatralne. Grupy cztero- 
i pięciolatków rozpoczęły realizację progra-
mu „Maluch w bibliotece” przy współpracy 
z Pałacem Czeczów i Gminną Biblioteką 
Publiczną. Na pierwszych zajęciach zapo-
znały się z wyglądem mapy Polski oraz sym-
bolami stosowanymi podczas prezentacji 
prognozy pogody. Dzieci rozmawiały także 
o właściwym dobieraniu ubrań w zależności 
od pogody i wykonały wspaniałe prace pla-
styczne. Przedszkolaki miały również okazję 
podziwiać wystawę witraży zorganizowaną 
w Pałacu Czeczów. Początek roku szkolnego 
to też czas inicjowania w przedszkolu akcji 
proekologicznych. Od września rozpoczęła 
się zbiórka makulatury, baterii oraz plastiko-
wych zakrętek. Zorganizowano akcję „Po-
dzielmy się książkami”, podczas której dzieci 
przynosiły do przedszkola książki, z których 
już „wyrosły”, aby podzielić się nimi z innymi 
przedszkolakami.
–  Działania podjęte w pierwszym miesiącu 
nowego roku szkolnego są zapowiedzią wie-
lu planowanych w placówce przedsięwzięć 
o tematyce ekologiczno–zdrowotnej.  W ko-
lejnych miesiącach nasze przedszkolaki po-
szerzą swoją wiedzę i umiejętności poprzez 
udział w licznych konkursach, uroczysto-
ściach i akcjach. Serdecznie zapraszamy do 
aktywnej współpracy z naszą placówką – za-
chęcają nauczycielki. 

E. Szwarc/A. Polak/S.Dymowska/J. Kućka/R

W czwartek – 24 września br., uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 wzięli udział 
w rajdzie szkolnym. W zależności od wie-
ku, grupy odwiedziły poszczególne miejsca. 
Oddziały zerowe udały się na plac zabaw 
przy ulicy Lipowej, klasy 1-3 korzystały 
z atrakcji placu zabaw przy ulicy Tęczo-
wej. Pierwszaki brały udział w zabawach 
integracyjnych, drugo- i trzecioklasiści 
uczestniczyli w rywalizacji sportowej. Po 
zakończonych zmaganiach i rozdaniu dy-
plomów, klasy 2. i 3. przeszły na plac zabaw 
przy ulicy Podgórskiej.
Klasy starsze odbyły natomiast marsz „pod 
Panienkę”, podczas którego rozwiązywano 
różnego rodzaju zadania i łamigłówki, a ry-
walizacja toczona była z zasadami fair-play.

(SP2/R)

Dzieje się w Baczyńskim

Bezpiecznie do domu

Rajd szkolny

Dziewięć oddziałów
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Pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego, to m.in.  poszukiwanie oznak jesieni.

Sprzyjająca pogoda to okazja dla najmłodszych do wspólnych spacerów na 
otwartym powietrzu.
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Uczniowie koziańskiego liceum wysłuchali m.in. wykładu na Wydziale Biologii 
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pierwsza wycieczka
19 września br. odbyła się pierwsza w tym 
roku szkolnym wycieczka Szkolnego Koła 
Krajoznawczo-Turystycznego – PTTK 
„Groniczki” działającego przy SP nr 
1. W wycieczce brali udział uczniowie 
zrzeszeni w kole pod opieką Sylwii Czau-
derny-Papiernik wraz z nauczycielami 
i rodzicami. Trasa wycieczki obejmowała 
przejazd pociągiem PKP z Bielska-Białej 
do Soli, przejście szlakiem czerwonym na 
Rachowiec i do Zwardonia oraz powrót 
koleją do stolicy Podbeskidzia. Uczestni-
cy eskapady wykazali się dobrą kondycją, 
zdrowo i przyjemnie spędzając czas.

IV zbiórka makulatury
Od 1 października br. do 29 kwietnia 
2016 r. w „jedynce” trwać będzie zbiórka 
makulatury pod hasłem  „Szanujemy lasy 
– zbieramy makulaturę”. 
Odpowiedzialne za przedsięwzięcie są 
nauczycielki – Aneta Koczur i Iwona Ner-
wińska. Co warte podkreślenia, w tym 
roku ważenie makulatury będzie miało 
miejsce w szkole. Po odliczeniu kilogra-
mów, organizatorzy przyznawać będą 
nagrody i wyróżnienia. W tegorocznej 
edycji będą to trzy kategorie: dla klas, in-
dywidualne i dla lidera klasowego. 

Elektro-śmieci
25 września br. odbyła się pierwsza zbiór-
ka „elektro-śmieci” przy SP 1. Planowane 
są kolejne, o których uczniowie zostaną 
poinformowani przez wychowawców 
klas.

Szkolne wieści SP1
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Przez trzy dni trwał biwak z udziałem 
koziańskich harcerzy, którzy w dniach 
18-20 września br. udali się do Lubli-
na. Jakie atrakcje i miejsca zobaczyli 
uczestnicy wycieczki? 
Zapytaliśmy samych harcerzy: – Pierw-
szy przystanek był w Pacanowie, gdzie 
Koziołki z Kóz odwiedziły Europejskie 
Centrum Bajki. Najbardziej zadowoleni 
z wizyty w rodzinnej miejscowości Ko-

ziołka Matołka byli najmłodsi. Po po-
łudniu zajrzeliśmy do Sandomierza, by 
pospacerować śladami Ojca Mateusza,  
zwiedziliśmy Katedrę, rynek, podziemia, 
podziwialiśmy panoramę całego  miasta 
z Bramy Opatowskiej.  W sobotę dotar-
liśmy do Kazimierza Dolnego poznając 
kilka ciekawostek historycznych związa-
nych z tym miastem – jak mieszkaniec 
uratował Arrasy Wawelskie, który król 

Polski spacerował uliczkami miejscowo-
ści. Wspaniała była podróż po Kazimierzu 
Eko Busikiem.  Wieczorem dotarliśmy do 
Lublina, by od samego rana w  niedzielę 
wraz z panią Beatą (przewodnik) podzi-
wiać miasto. Pani Beata pięknie opowie-
działa historię swojego miasta, pokazując 
zaskakujące zabytki, przez co nawet desz-
czowy dzień nie był dla nas uciążliwy. Bę-
dziemy długo wspominać „Czarcią Łapę” 
na zamku, sukienkę Bramy Krakowskiej, 
kamieniczki przed i po „makijażu” czy 
spektakl teatralny w podziemiach. Zmę-
czeni, ale zadowoleni wróciliśmy późnym 
wieczorem w niedzielę do Kóz i na placu 
Kochaja zawiązaliśmy krąg przyjaźni koń-
cząc wspaniały wyjazd. 
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym 
nasz wyjazd mógł się odbyć.

Z pewnością nie był to więc ostatni wy-
jazd koziańskich harcerzy, którzy już te-
raz myślą o kolejnych wycieczkach w inne 
rejony naszego kraju.

(R)

Podczas tegorocznych dożynek swoje sto-
isko z ciastami i kołaczami mieli koziań-
scy harcerze z 37 DH „Błękitna Drużyna”. 
Druhny i druhowie dzień przed obchodami 
święta plonów pojawili się we wczesnych 
godzinach porannych w Domu Kultury, by 
wziąć udział w warsztatach dożynkowych 
i przygotować słodkości, którymi nazajutrz 
zajadali się dożynkowi goście. 
Harcerze i harcerki przynieśli bakalie i owo-
ce, mały nożyk i wałek do ciasta. Pozostałe 
produkty, ufundowali przyjaciele 37 DH: 
Aneta i Przemysław Woźniak „Ewant 2” , 
Małgorzata Handzlik „Paulinka”, Jolanta 
i Wacław Szaliga „Domi”, Anna i Sławomir 
Góra „As”, Andrzej i Adam Bąk „Jedyna”. 
Rozpoczęło się od podzielenia na grupy 
i obierania owoców, przygotowania baka-
lii, serów, maku i posypek. Najmłodszych 
wspierali opiekunowie, mamy harcerzy i pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kóz.
Nie zabrakło również wizyty starostów do-
żynkowych – Urszuli i Krzysztofa Tomicz-
ków, którzy podarowali dzieciom miód 
ze swojej pasieki i kartki okolicznościowe. 
Harcerze rozwałkowali ciasto na blachach, 
dodali ser i udekorowali je owocami i baka-
liami. Przygotowane ciasta trafiły następnie 

do Piekarni Hałat, gdzie słodkości wypieczo-
no. – Wsparcie naszych przyjaciół-sponsorów 
było dla nas bardzo ważne. Dlatego kiedy cia-
sta wyjechały z pieców, poczęstowaliśmy każ-
dego z naszych darczyńców, dziękując w ten 
sposób za pomoc i wsparcie – mówi Alicja 
Jurzak, Drużynowa 37 DH.  – W niedzielę, już  
podczas dożynkowej mszy św. ofiarowaliśmy 
kołacze panu wójtowi i starostom dożynko-

wym – dodaje Alicja Jurzak. 
Przygotowane kołacze i ciasta cieszyły się 
również ogromną popularnością podczas 
dożynek w parku dworskim, a zebrane 
środki harcerze przeznaczyli na wyjazd na 
wycieczkę do Sandomierza, Kazimierza 
Dolnego i Lublina, o czym piszemy w osob-
nym artykule.

                                                                  (red)

W 1877 roku major Stanisław Klucki 
został wybrany członkiem rady powiatu 
bialskiego. Zasiadali w niej przedstawi-
ciele gmin z terenów wokół miast: Biała, 
Kęty i Oświęcim – zarówno przedsta-
wiciele ziemian, przemysłowców, jak 
i chłopów. 
W tym okresie marszałkiem rady powia-
towej był Rudolf Theodor Seeliger – po-
lityk i działacz społeczny, najbogatszy 
mieszczanin bialski, zagorzały przeciwnik 
polskiego ruchu narodowego i socjali-
stycznego, walczący o zachowanie nie-
mieckiego charakteru miasta. Pojawianie 
się w radzie polskiego ziemianina, zapo-
czątkowało zmianę równowagi sił naro-
dowych w samorządzie powiatu. 
Klucki pełnił w radzie funkcję wicemar-
szałka.

1 września 1880 roku do Galicji przybył 
sam Najjaśniejszy Pan Cesarz Franciszek 
Józef I – władca Austro-Węgier. 
Specjalny pociąg cesarski granicę kraju 
przekroczył za stacją Dziedzice, a prze-
jeżdżając poprzez Kaniów i Jawiszowice 
witany był przez miejscowych włościan 
owacjami. 
Pierwszy postój na galicyjskiej ziemi miał 
być w Oświęcimiu, w którym oficjalnego 
powitania Cesarza miały dokonać władze 
krajowe: namiestnik Galicji Alfred Po-
tocki i marszałek Sejmu Krajowego we 
Lwowie Ludwik Wodzicki oraz przedsta-
wiciele rady powiatowej bialskiej z mar-
szałkiem na czele i rzeszą włościan ubra-
nych odświętnie i wiwatujących na cześć 
Cesarza. 
Pociąg cesarski przybył na dworzec 
w Oświęcimiu ok. godz. 8. Powitały go 
strzały z kęckich armatek, gromki krzyk 
zgromadzonych obywateli oraz dźwięki 
hymnu ludowego, który odegrała orkie-
stra bialskiej straży ogniowej. 

Franciszek Józef jeszcze z okien pociągu 
przyglądał się zgromadzonym, następnie 
wyszedł z niego i przywitał się z namiest-
nikiem i marszałkiem krajowym. Miej-
scowy proboszcz dał Cesarzowi do uca-
łowania relikwie Krzyża Św., po czym 
rozpoczęły się przemówienia. 
Pierwszy zabrał głos marszałek Wodzic-
ki, następnie przemówić miał gospodarz 
tej ziemi – marszałek rady powiatu bial-
skiego Seeliger, jednak kilkanaście minut 

wcześniej niespodziewanie zasłabł. Zastą-
pić go mógł jedynie jego zastępca – major 
Klucki z Kóz, odziany w tradycyjny szla-
checki kontusz. Stanął na wysokości zada-
nia – przemówił w zrozumiałym dla Cesa-
rza języku niemieckim tymi oto słowami: 

„Wasza Cesarsko-Królewska Apostolska 
Mości! Wierna i posłuszna reprezentacja 
zachodniego powiatu kraju, 
czuje się nader uszczęśliwio-
ną, iż danem jej jest złożyć 
Waszej Ces. Mości z rado-
snem uczuciem głębokie po-
dziękowanie za okazane kra-
jowi najwyższe odznaczenie 
i łaskę przez najłaskawsze 
jego odwiedziny, a zarazem 
powitać Waszą Ces. Mość 
u granic kraju najuniżeniej 
i z czcią najgłębszą. 
Czynimy to na tem miejscu 
w imieniu galicyjskiego po-
wiatu granicznego, którego 
mieszkańcy podobnie jak 
mieszkańcy całego kraju, bez 
różnicy narodowości, w nie-
wzruszonej lojalności i wier-
ności, jak niemniej w bezgra-
nicznej czci i patriotycznem 
przywiązaniu do Waszej 
Ces. Mości i Dostojnego 
domu panującego z pewno-
ścią nie ustępują żadnej lud-
ności wielkiego cesarstwa. 
Racz Wasza Ces. Mość naj-
łaskawiej pozwolić, że dołą-
czymy życzenia, aby podróż 
Waszej Ces. Mości posłużyła 
ku zadowoleniu, a krajowi 
i państwu przyniosła pomyśl-
ność i błogosławieństwo. 
Nasz najłaskawszy Cesarz 
i Pan, Jego Ces. Apostol-
ska Mość Franciszek Józef 
I niech żyje!” 

Tłum zawtórował Kluckie-
mu. Po ustaniu okrzyków 
Cesarz podziękował najser-
deczniej za uczucia lojalności 
obywateli zamieszkujących 
ziemie zachodniej Galicji, do 
której z radością przybywa 
w odwiedziny. 
Stanisław Klucki – stojący 

dumnie przed Cesarzem, ukłonił się nisko 
staropolskim zwyczajem, po czym Cesarz 
uścisnął serdecznie jego dłoń.
Przypadek sprawił, że w 1880 roku Cesa-
rza Franciszka Józefa I na galicyjskiej zie-
mi powitał kozianin.

Bartłomiej Jurzak

Harcerskie słodkości Kozi Raj
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Rudolf theodor Seeliger

Kozianin witał Cesarza

Na uczestnikach biwaku ogromne wrażenie zrobił Kazimierz Dolny.

Podczas dożynek w parku dworskim harcerze częstowali gości ciastami i kołaczami.

Pacanów, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Lublin
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pasjepasje

Święto Wiatru          Halnego

Organizatorami imprezy byli Dom Kultury w Kozach oraz Gmin-
na Biblioteka Publiczna, których wsparli: pan Ireneusz Marszałek 
(przygotował upominki dla nagrodzonych) oraz państwo Grażyna 
i Krzysztof Górowicz (przekazali materiały do budowy latawców).
Autorem zdjęć jest Artur Grabski.

(mm/red)

Ciekawostki: 

•	 1989 r. - Papież Jan Paweł II błogosławi One Sky 
One Word.

•	 Diament to najpopularniejszy kształt latawca za-
czerpnięty z tradycyjnego latawca malajskiego. 
Został on udoskonalony końcem XIX w. przez 
Williama A. Eddy’ego, który wykorzystywał go do 
wynoszenia aparatury do pomiarów meteorolo-
gicznych oraz do wykonywania zdjęć z powietrza.

•	 Latawiec skrzynkowy – potomek ogromnych 
skrzynkowych konstrukcji latających z przeło-
mu XIX i XX w. wykorzystywanych przez wojsko 
do wynoszenia anten radiowych, obserwatorów, 
a nawet broni.

•	 Twórca skautingu, Robert Baden-Powell skon-
struował latawiec, który posłużył pionierowi radia 
Gigliermo Marconiemu do wyniesienia anteny 
i nawiązania pierwszej transatlantyckiej łączności 
radiowej (1901 r.).

•	 Po koziańsku: drach to latawiec, waga to uzda la-
tawca (linki bezpośrednio dowiązane do konstruk-
cji latawca).

•	 Halny – wiatr typu fenowego (ciepły), wiejący na 
południu Polski.

W niedzielę – 4 października br., na stadionie LKS Orzeł odbyły 
się zawody latawcowe – Święto Wiatru Halnego w Kozach. Te-
goroczna impreza idealnie wpisała się w światową akcję One 
Sky One Word, która promuje latawiec jako symbol radości 
wspólnoty, zrozumienia, przyjaźni między ludźmi, świadomo-
ści ekologicznej i pokoju na świecie. 

Impreza została poprzedzona warsztatami, które umożliwiły 
własnoręczne zbudowanie latawca pod okiem doświadczo-
nych instruktorów a odbyły się 2 października br. w Pałacu 
Czeczów. 
Słoneczna i wietrzna pogoda sprzyjała zabawie. Na starcie 
stanęło 28 wspaniałych konstrukcji latawców, a zawodni-
kom towarzyszyły całe rodziny. Pojawiły się barwne i zabaw-
ne latawce płaskie oraz konstrukcje bardziej zaawansowane 
– latawce skrzynkowe. Ku uciesze organizatorów w zabawie 
wzięli udział młodsi i starsi. Najmłodszy uczestnik miał 3 lata, 
a najstarszy 74.

Najlepsze prezentacje latawców zostały nagrodzone: pierwsze 
miejsce zdobył Mateusz Kolber, drugie Kamil Mosor, a trzecie Mi-
chał Krasowski. Wyróżnionych osób było jednak znacznie więcej, 
gdyż sporo konstrukcji zdobyło uznanie jurorów. 



sportsport

Nr 10 - październik 2015 Koziańskie Wiadomości12 13

fo
to

: G
IM

Kadetki już grają

W każdą środę, w godzinach 16:00-
17:30, w hali Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowego w Kozach odbywają się 
zajęcia z minisiatkówki. Objęte są nimi 
wszystkie uczennice zainteresowane 
siatkarskimi treningami z klas 3-6 szkół 
podstawowych. Zapraszamy do udziału.
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Koziańskich barw na siatkarskich parkie-
tach bronią w obecnym sezonie zawodnicz-
ki LKS Orzeł Kozy, które końcem września 
rozpoczęły rozgrywki w kategorii kadetek.
Poprzedni sezon dla młodych siatkarek 

z Kóz był udany. Dobrze poczynały sobie 
zarówno wśród młodziczek, jak i kadetek. 
Rozgrywki rozpoczęte we wrześniu zapo-
wiadają się na trudniejsze, w zespole LKS 
Orzeł nastąpiły spore zmiany kadrowe. – 

Kilka starszych zawod-
niczek odeszło z zespo-
łu, ale w każdym meczu 
będziemy walczyć o jak 
najlepsze wyniki. Sku-
piamy się bardzo moc-
no na pracy z naj-
młodszym narybkiem 
siatkarskim w ramach 
uruchomionej akade-
mii S.O.S. w Kozach – 
mówi Monika Zembo-
wicz, trenująca młode 
siatkarki.
Na otwarcie sezonu 
kozianki przegrały 1:3 

w Cieszynie z rówieśniczkami VC Vic-
toria-MOSiR. Grupowymi rywalkami są 
również cztery zespoły z Bielska-Białej 
(BKS Aluprof I i II oraz MKS I i II), a także 
kadetki MUKS Sari Żory. Zmagania w tej 
fazie potrwają aż do połowy stycznia 2016 
roku.
Skład kadetek LKS Orzeł Kozy: Paulina 
Koczaj, Kinga Mrowiec, Dominika Bułka, 
Kinga Angielczyk, Justyna Honkisz, Pau-
lina Wątroba, Katarzyna Malarz, Karolina 
Habas.

4:0 w piłkarskim 
meczu szkół

29 września, na boisku ze sztuczną na-
wierzchnią w Kozach, naprzeciwko 
siebie stanęły piłkarskie reprezentacje 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły 
Podstawowej nr 2, które rozegrały gmin-
ny finał w mini piłce nożnej. Po prymat 
w Kozach sięgnęli młodzi zawodnicy „je-
dynki”, którzy swoich rówieśników po-
konali 4:0. Drużyna prowadzona przez 
nauczycieli Piotra Pietrzyka i Annę Zając 
awansowała tym samym do półfinału mi-
strzostw powiatu. 

(RED)

Uczniowie koziańskich szkół mają za sobą 
pierwsze starty lekkoatletyczne i zarazem 
już istotne osiągnięcia sportowe w nowym 
roku szkolnym.
Na obiekcie bielskiego Sprintu w Wapie-
nicy, w czwartek 17 września, zainauguro-
wane zostały „Czwartki Lekkoatletyczne” 
w sezonie 2015/2016. Reprezentanci Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Kozach po raz kolej-
ny stanęli na wysokości zadania, uzyskując 
kilka znaczących rezultatów:
• Wiktoria Koterbicka – 1. miejsce w bie-

gu na dystansie 60m
• Dorota Trojanowska – 1. miejsce w rzu-

cie piłeczką palantową (63,5m – rekord 
życiowy i czołowy wynik w Polsce)

• Amelia Kaim – 3. miejsce w biegu na 300m
• Dominik Czaderna – 1. 

miejsce w biegu na 300m 
i 3. miejsce w skoku w dal

• Kacper Matuszczak – 2. 
miejsce w skoku w dal

• Kacper Łukasik – 2. miej-
sce w biegu na 300m 
i w skoku w dal

• Kordian Nowak – 3. miej-
sce w biegu na 60m

Ekipy obu koziańskich „pod-
stawówek” zaprezentowały 
się również w Powiatowym 
Mitingu Lekkoatletycznym, 
przeznaczonym dla klas IV-
-VI. 22 września na stadionie 
w Zabrzegu wystartowało 

16 szkół. W tym gronie kozianie zajęli aż 7 
miejsc medalowych. Na najwyższym stopniu 
podium stanęli: Marcin Malarz (bieg na 200 
m, SP 1) oraz Anna Harańczyk (bieg na 60 
m, SP 2). Drugie lokaty przypadły Wiktorii 
Koterbickiej (bieg na 200 m, SP 1) i Mikoła-
jowi Ogórkowi (skok w dal, SP 2), zaś z brą-
zem do Kóz powrócili: Jakub Gąsiorek (bieg 
na 1000 m, SP 1), Michał Kurzyński (bieg 
na 200 m, SP 1) oraz Szymon Polakowski 
(bieg na 60 m, SP 2). W klasyfikacji ogól-
nej placówki z Kóz zdobyły identyczną ilość 
punktów, o jedno miejsce wyżej znaleźli się 
jednak reprezentanci „dwójki”, którzy w po-
przedniej edycji zawodów w czerwcu 2015 r. 
zgarnęli więcej medali.    
        (AP, PP, RED)

Osiem meczów w II lidze wojewódzkiej pił-
ki nożnej zanotowali już w obecnym sezo-
nie juniorzy LKS Orzeł Kozy.

Drużynę juniorską z Kóz stanowi 25 za-
wodników z roczników od 1997 do 2000. 
W jesiennych rozgrywkach rozegrali 
już 8 spotkań. W trzech kozianie zanoto-
wali zwycięstwa. Pokonali rówieśników 
GKS-u Radziechowy 4:2, Błyskawicy Dro-
gomyśl 1:0, a wreszcie Beskidu Skoczów 
3:1. I właśnie ten ostatni triumf ma szcze-
gólnie istotne znaczenie. Juniorzy ze Sko-
czowa to wiceliderzy rozgrywek, którzy 
przed przyjazdem do Kóz notowali znako-
mitą serię sześciu wygranych pod rząd.

W tabeli ligowej po 8. kolejkach kozianie 
plasują się na 9. miejscu w gronie 14 ekip. 
Najskuteczniejszym strzelcem w składzie 
LKS Orzeł jest kapitan Tomasz Honkisz, 

mający na koncie 6 bramek. – Po ciężkim 
początku, gdy zawodnicy pomału wchodzili 
w rytm treningowy, radzą sobie coraz lepiej. 
Z optymizmem przystępujemy do ostat-
nich meczów piłkarskiej jesieni, w których 
zmierzymy się między innymi z zespołami 
sąsiadującymi z nami w tabeli – mówi Prze-
mysław Greń, trener juniorów Orła.

W tym roku do rozegrania pozostało ju-
niorom z Kóz jeszcze 5 meczów – z Zaporą 
Wapienica i LKS Leśna, 19 października 
u siebie przeciwko Góralowi Żywiec, 
25 października w Porąbce z Zaporą i wresz-
cie wyjazdowy z BKS Stal Bielsko-Biała 
(8 listopada).

Wyniki zespołu juniorów 
LKS Orzeł Kozy w sezonie 2015/2016:

Podbeskidzie Bielsko-Biała – LKS Orzeł Kozy 19:1

GLKS Wilkowice – LKS Orzeł Kozy 3:0

LKS Orzeł Kozy – Piast cieszyn 3:4

GKS Radziechowy – LKS Orzeł Kozy 2:4

LKS Orzeł Kozy – Koszarawa Żywiec 1:2

Błyskawica Drogomyśl – LKS Orzeł Kozy 0:1

LKS Orzeł Kozy – Pasjonat Dankowice 0:9

LKS Orzeł Kozy – Beskid Skoczów 3:1

Jednocześnie warto zaznaczyć, że bardzo 
dobrze w trwającym sezonie piłkarskim po-
czynają sobie trampkarze, którzy występują 
pod szyldem Gimnazjum Kozy. Z kom-
pletem zwycięstw przewodzą tabeli swojej 
klasy rozgrywkowej i są bliscy wywalczenia 
awansu do III ligi wojewódzkiej. Więcej na 
ten temat już w kolejnym wydaniu „Wiado-
mości Koziańskich”.

(MA)

Wystartowała druga już edycja Turnieju o Pu-
char Wójta Gminy Kozy. Impreza składa się 
ponownie z czterech dni zmagań, a piłkarze 
w turniejowe szranki staną o każdej z pór roku.
Piękna, jesienna aura towarzyszyła premiero-
wej odsłonie rywalizacji o Puchar Wójta Gmi-
ny Kozy. Pięć zespołów – UKS Dwójka Kozy 
z rocznika 2003 i 2004, Groń Bujaków, Orzeł 
Witkowice oraz Pionier 
Pisarzowice – rozegrało 
łącznie 10 meczów na 
boisku ze sztuczną na-
wierzchnią przy Centrum 
Sportowo-Widowisko-
wym w Kozach. Najle-
piej poradziły sobie dwie 
drużyny – starsza rocz-
nikowo gospodarzy oraz 
z Witkowic, które zgro-
madziły po 8 punktów, 
przy identycznym bilan-
sie bramkowym 7:2. Za 
triumfatorów pierwszych 
zawodów uznano jed-
nak rywali kozian, którzy 
w serii rzutów karnych 
wygrali 2:0. Na 3. miejscu 
plasuje się zespół z Bu-
jakowa (7 pkt.), a dalej 
młodsi kozianie (4 pkt.) 
i Pionier Pisarzowice, 
który na inaugurację nie 
punktował.

Jesiennym zawodom we wtorek 6 października 
przyglądał się wójt gminy Krzysztof Fiałkowski 
oraz Przewodnicząca Komisji Kultury, Spor-
tu i Spraw Socjalnych Agata Obajtek. Pomoc 
w organizacji zapewnił również dyrektor Cen-
trum Janusz Barcik, jak i rodzice. Uczestnikom 
zagwarantowano gorący posiłek oraz napoje 
w trakcie turnieju. Nie zabrakło atrakcyjnych 

nagród rzeczowych w postaci kompletów dre-
sów, koszulek i spodenek.
Warto zaznaczyć, że w rozpoczętej właśnie 
drugiej edycji Turniej o Puchar Wójta Gmi-
ny Kozy ma nieco inną formułę. Po każdej 
z odsłon przyznawane są nagrody zespołowe 
i indywidualne, ale tabela końcowa rozgry-
wek znana będzie dopiero po zsumowaniu 
wyników w czterech turniejach. Kolejne 
zmagania młodych piłkarzy zaplanowano 
w początkowych dniach grudnia, w okolicy 
Mikołajek w hali CS-W, wiosną i latem ze-
społy powrócą na boisko zewnętrzne.
Wyniki I turnieju o Puchar Wójta Gminy Kozy 

(Jesień):

uKS Dwójka Kozy 2003 – uKS Dwójka Kozy 2004  2:0

Orzeł Witkowice – Pionier Pisarzowice  4:1

uKS Dwójka Kozy 2003 – Groń Bujaków  2:2

uKS Dwójka Kozy 2004 – Groń Bujaków  0:3

Orzeł Witkowice – Groń Bujaków  3:1

uKS Dwójka Kozy 2003 – Pionier Pisarzowice  3:0

uKS Dwójka Kozy 2004 – Pionier Pisarzowice  2:1

uKS Dwójka Kozy 2004 – Orzeł Witkowice  0:0

Groń Bujaków – Pionier Pisarzowice  4:0

uKS Dwójka Kozy 2003 – Orzeł Witkowice  0:0

Trenerzy wszystkich zespołów wybrali najlep-
szych piłkarzy w swoich drużynach. W koziań-
skich wyróżnieni zostali odpowiednio: Szymon 
Polakowski (UKS Dwójka Kozy 2003) i Szy-
mon Wójcik (UKS Dwójka Kozy 2004). 

(RED)

Lekkoatletyczne sukcesy

Cztery pory roku w Turnieju o Puchar Wójta

Juniorzy robią postępy
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Był 30 kwietnia 1981 roku. Pan Hen-
ryk Szaliga, po wielu miesiącach starań, 
otrzymał tego dnia pozwolenie na roz-
poczęcie działalności handlowej w swo-
ich rodzinnych Kozach. Kilkanaście dni 
później ruszyła pierwsza prywatna firma 
na terenie miejscowości, która opierając 
się na rodzinnych tradycjach, z powodze-
niem  funkcjonuje do dziś.
Przy dworcu kolejowym w Kozach, w kil-
ka dni po uzyskaniu stosownych doku-
mentów, stanął niewielki kiosk z warzy-
wami i owocami. O pozwolenie na taką 
działalność nie było łatwo. – Należało 
wykazać się odpowiednim wykształce-
niem, uprawniającym do prowadzenia 
handlu, a także doświadczeniem w branży 
– wspomina pan Henryk Szaliga.
Z jednym i drugim problemów nie było. 
Pan Henryk zdobył wiedzę i kompeten-
cje podczas nauki w szkole handlowej 
i technikum ekonomicznym. Równolegle 
z edukacją podjął pracę w Miejskim Han-
dlu Detalicznym. – Z początku wykony-
wało się oczywiście wiele obowiązków 
pomocniczych związanych z utrzyma-
niem sklepu. Ale był też czas, aby pod-
patrzyć funkcjonowanie biznesu. Mnie 
zresztą ciągnęło do handlu – podkreśla 

kozianin.
Gdy początkiem 

lat 80. koledzy pana Henryka zamierzali 
uruchomić kiosk warzywny w Bielsku-Bia-
łej, do otwarcia podobnego punktu za-
chęcili kozianina. – Wiedziałem, że mam 
spore szanse na otrzymanie pozwolenia, 
ale również utrzymanie się w biznesie 
– przypomina Henryk Szaliga, który na 
miejsce swojej firmy wybrał okolice stacji 
kolejowej w Kozach, przy dzisiejszej ulicy 
Dworcowej. W skali całej miejscowości 

był pionierem nie tylko w swojej branży, 
ale i szeroko pojętym biznesie prywat-
nym. Dlaczego zdecydował się akurat na 
taki rodzaj działalności? – W tym czasie 
żadne inne towary nie były dostępne na 

wolnym rynku, je-
dynie owo-
ce i warzy-

wa, po które 
j e ź d z i ł e m 
na giełdy do 

C h o r z o w a 
i Krakowa. 
Bywało tak, 

że wieczorem 
z a m y k a ł e m 
sklep, a w nocy 

jechałem po to-
war, by nazajutrz 

rano mieszkańcy 
mogli już kupo-

wać świeże pro-
dukty – zauważa 
pan Henryk.

Owoce i warzywa 
pakowano w 50-ki-
logramowe worki, 

których przenosze-
nie wymagało spore-
go wysiłku. I właśnie 

wspomniana czynność była najbardziej 
wyczerpująca. A jednorazowo do Kóz 
pan Henryk przywoził własnymi Nysami, 
które wielokrotnie zmieniał, nawet 
1,5 tony towaru. – Nie było innego wyj-
ścia. Z zasad dobrze prowadzonego han-
dlu wpojono mi, że nie można sprzeda-
wać klientom byle czego. Zawsze dbałem 
o najwyższą jakość sprzedażową – mówi 
właściciel. W prowadzeniu sklepu poma-

gała mu przez kilka lat żona, która nawet 
zrezygnowała ze swej pracy. Następnie 
rodzinną firmę przejął syn Wacław. Już od 
najmłodszych lat podpatrywał rodziców, 
przyuczając się w ten sposób do zawodu.
Po zmianie ustroju do kraju zaczęły tra-
fiać inne artykuły. Wpłynęło to na rozwój 
działalności „warzywniaka” w Kozach. 
W ewidencji gospodarczej z 1990 r. sklep 
widnieje pod nr 1 i zawiera dodatkowe 
informacje o skupie i sprzedaży artyku-
łów pochodzenia zagranicznego. Stop-
niowo syn przejął całkowitą pieczę nad 
sklepem, zwiększył jego powierzchnię, 
wzbogacił asortyment. – Rozpoczęliśmy 
sprzedaż pieczywa, nabiału, teraz dużym 
powodzeniem cieszy się dział ze zdrową 
żywnością, który obejmuje wiele produk-
tów bezglutenowych, czy naturalnych. 
Na życzenie klientów przygotowujemy 
na miejscu soki z marchwi – wyjaśnia Wa-
cław Szaliga.
– Dziś sklepów jest mnóstwo, a wybór 
bardzo bogaty. Na pewno prowadzenie 
własnej działalności nie jest łatwe. Ale 
nasz rodzinny biznes, który przeszedł 
z pokolenia na pokolenie, ma już 34 lata 
– cieszy się Henryk Szaliga.

Marcin Nikiel

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach jego prezes Andrzej Pilot oraz wójt Gminy 
Kozy Krzysztof Fiałkowski podpisali 25 września 
br. umowę o dofinansowaniu projektu „Porząd-
kowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji 
Pisarzowice na terenie gminy Kozy”.   

Koszt całkowity projektu wynosi: 
8.124.827,30 zł, kwota dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu In-
frastruktura i Środowisko stanowiąca refundację 
poniesionych środków to: 4.606.031,40 zł. Efek-
tem realizacji inwestycji jest osiągnięcie przez 
oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach większej 

przepustowości oraz utrzymanie pełniej zgodno-
ści z wymogami art. 5(2) oraz 5(3) Dyrektywy 
91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. w sprawie 
oczyszczania ścieków komunalnych i zwiększe-
nie liczby osób korzystających z podłączenia do 
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

(uG)

Warzywniak nr 1
Na IX sesji Rady Gminy, 24 września 2015 r., podjęto 17 uchwał w spra-
wie : 
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy,
2) powołania doraźnej komisji ds. opracowania statutu Gminy Kozy. 

Zadaniem doraźnej komisji jest opracowanie projektu statutu Gminy 
Kozy,

3) statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach. Uchwa-
lenie nowego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ko-
zach ma charakter porządkujący i doprecyzowujący zapisy dokumen-
tu,

4) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów 
powszechnych,

5) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i Sądu Re-
jonowego w Bielsku-Białej na kadencję 2016-2019 r. W głosowaniu 
tajnym wybrano 4 ławników do Sądu Okręgowego oraz 4 ławników 
do Sądu Rejonowego, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy,

6) określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach oraz szczegóło-
wych warunków jego funkcjonowania. Dotychczasowa uchwała 
nr IV/14/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r. wymaga 
zmiany ze względu na uwzględnienie w składzie komisji przedstawi-
ciela prokuratury,

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kozy 
a Gminą Kęty w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Zespołu 
Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku- Białej,

8) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kozy 
a Gminą Bielsko-Biała w zakresie zwrotu kosztów dowozu i opieki 
ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Biel-
sko-Biała do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Kozach,

9) wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kozy 
a Gminą Bielsko-Biała w zakresie zwrotu kosztów dowozu i opieki 
uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Biel-
sko-Biała do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowaw-
czego w Kozach,

10) zmiany uchwały nr XL/277/14 Rady Gminy Kozy z dnia 27 marca 
2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, któ-

rych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozy. W związku 
z zakończonym remontem na ulicy Szkolnej w Kozach oraz koniecz-
ności poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zostanie zmieniona 
trasa przejazdu autobusu, nie będzie on zatrzymywał się na ul. Prze-
czniej lecz na  ul. Szkolnej obok Gimnazjum im. Jana Pawła II,

11) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
Konieczne było dostosowanie deklaracji do wymogów znowelizowa-
nej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak również 
wprowadzenie deklaracji w formie dokumentu elektronicznego,

12) ustalenie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego, działki lub innej nieru-
chomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Staw-
ka ta wynosi 72 zł za rok, jeżeli odpady zbierane są w sposób selekcyjny 
oraz 86,40 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selekcyjny,

13) zmiany uchwały nr XXXI/2015/13 Rady Gminy Kozy z dnia 30 lipca 
2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszcze-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do uchwa-
ły wprowadzony został zapis dotyczący terminu wnoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami w przypadku nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzysta-
nych na cele wypoczynkowo-rekreacyjne,

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

15) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 
2015-2025,

16) udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielskiemu na zakup sprzę-
tu medycznego dla bielskiego Pogotowania Ratunkowego,

17) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej z po-
wiatem bielskim i gminami powiatu bielskiego w sprawie wspólnej 
realizacji projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywi-
zacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020. W związku z deklaracją gminy Kozy 
o przystąpieniu do realizacji projektu, o którym mowa w niniejszej 
uchwale niezbędne jest zawarcie umowy partnerskiej, regulującej 
zasady wspólnej realizacji projektu. Umowa partnerska jest doku-
mentem niezbędnym do zawarcia przez powiat bielski umowy o do-
finansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego.

Radni i zaproszenie goście zapoznali się z informacjami na temat: realizacji budżetu za I półrocze 2015 r., realizacji inwestycji na terenie gminy, w tym 
inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej, utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, stanu 
realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminów oraz informacją o realizacji programów stypendialnych.
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl,  ponadto uchwały Rady Gminy są 
wywieszane w holu Urzędu Gminy.                   (biuro RG)

Dofinansowanie oczyszczalni

 IX Sesja Rady Gminy Kozy:
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Sporym zainteresowaniem cieszyły się dotychczasowe 
warsztaty realizowane w ramach projektu „Drzewiej”. Ale 
choć szycie strojów historycznych i zajęcia, na których przy-
gotowywany był sprzęt rycerski już się odbyły, do zakończe-
nia realizacji projektu „Drzewiej” wciąż daleko. – I bardzo 
dobrze, ponieważ młodzi mieszkańcy naszej miejscowości 
niezwykle polubili tematykę rycerską – uśmiechają się orga-
nizatorzy i pomysłodawcy. Nim uczestnicy projektu zapre-
zentują zdobyte umiejętności podczas warsztatów – otwarty 
pokaz zaplanowano na niedzielę, 15 listopada br. – czekają ich 
zajęcia z podstaw szermierki i działań w historycznych forma-
cjach bojowych oraz ćwiczenia z zakresu łucznictwa tradycyj-
nego. Kolejne zajęcia, mogą więc jeszcze bardziej przybliżyć 
dzieci i młodzież do rycerskości. Bieżące relacje zdjęciowe 
z zajęć oglądać można na stronie internetowej Domu Kultury 
– www.domkultury.kozy.pl                                                             (SPO/RED)

Zespół aktorów-amatorów w pełni wykonał 
swój „pierwszy stopień do teatru”. W sali wi-
dowiskowej Domu Kultury – 23 września br., 
odbył się spektakl stanowiący finał jednego 
z projektów realizowanych w ramach progra-
mu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015, 
dofinansowanych przez Narodowe Centrum 
Kultury. Autor projektu, a zarazem reżyser 
i scenarzysta spektaklu – Paweł Sablik – świeżo 

upieczony student dramaturgii na Państwo-
wej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, 
podsumował całe wydarzenie w bardzo orygi-
nalny sposób. Po premierze ustawił pod sceną 
ogromne lustra w taki sposób, by odbijała się 
w nich publiczność. Działanie to, jak wyjaśnił, 
było zobrazowaniem pięknego życzenia, by 
sale widowiskowe na każdej imprezie Domu 
Kultury były wypełnione, bo to właśnie pu-

bliczność, odbiorcy współtworzą 
kulturę i o niej świadczą. Zdjęcia 
z poszczególnych etapów realizacji 
oraz z premiery spektaklu dostęp-
ne są na stronie www.domkultury.
kozy.pl.               Sabina Piskorek-Oczko

W słoneczne, niedzielne popołudnie – 27 
września br., w Międzyrzeczu Dolnym 
odbył się Polsko-Czeski Przegląd Or-
kiestr. Oprócz Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Kóz na scenie można było podzi-
wiać gości z Czech, orkiestry z Między-
rzecza i Mazańcowic oraz zespół „Mię-
dzyrzeczanie”. 
Przegląd był doskonałą okazją do wymia-
ny doświadczeń, podzielenia się planami, 
a także zaprezentowania dotychczaso-

wych osiągnięć. 
MOD Kozy pod batutą Stanisława Wró-
bla wykonała utwory muzyki klasycznej 
i rozrywkowej porywając licznie zgroma-
dzoną publiczność. 
Na koniec, wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna wspominał, że inspiracją do po-
wstania orkiestry dętej w gminie Jasienica 
był właśnie występ MOD Kozy sprzed 
prawie 20 lat.

Artur Grabski

16

W Pszczynie odbyła się tegoroczna Gala 
Śląskiej Turystyki, podczas której wręczono 
Dyplomy Marszałka Województwa Śląskie-
go za zasługi dla rozwoju turystyki w naszym 
regionie. W zacnym gronie wyróżnionych nie 
zabrakło koziańskiego akcentu. 
Dostrzeżono i doceniono działania Miłosza 
Zelka, nauczyciela w koziańskm Liceum, 
członka oddziału PTTK w Bielsku-Białej, pre-
zesa PTT w Kozach.  – Cieszę się, że otrzyma-
łem takie wyróżnienie, to docenienie naszej 
20-letniej działalności. Nie bez przypadku 
mówię naszej, bowiem ten dyplom to praca 
wszystkich osób, którzy aktywnie uczestniczą 
w życiu PTTK w Bielsku-Białej i PTT w Ko-
zach. 

Gdyby nie moi współpracownicy, na pewno 
nie byłoby tego wyróżnienia – przyznaje rad-
ny powiatu bielskiego.
Cenniejsze niż dyplom, wydają się być jed-
nak doświadczenia i znajomości nawiązane 
podczas gali. – Nawiązujemy nowe relacje, 
wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami. 
Poznajemy pomysły innych, które możemy 
zaadaptować w swoich warunkach. To świet-
na sprawa, kiedy możemy rozmawiać z inny-
mi ludźmi. Ale tak jest w każdej dziedzinie 
życia – uśmiecha się Miłosz Zelek. – Zapra-
szamy na spotkania koła PTT w każdy pierw-
szy czwartek miesiąca o godz. 18.00 w Pa-
łacu Czeczów – kończy miłośnik turystyki.                                                                             

Mateusz Stwora

Wojewódzkie wyróżnienie
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2 października br. rozpoczęły się przezna-
czone dla dorosłych zajęcia muzyczne, 
będące głównym punktem projektu o zna-
miennym tytule „Walimy w kocioł – warsz-
taty perkusyjne dla dorosłych”. Pod okiem 
instruktorów oraz z pomocą autora całego  
projektu (w tym niezwykle przystępnie na-
pisanego skryptu edukacyjnego), Tomasza 
Kineckiego, uczestnicy poznają podstawy 
gry na perkusji. 
Być może okaże się to początkiem nowej, 
wielkiej pasji, która wcześniej z różnych po-
wodów nie mogła znaleźć ujścia? Oby wła-
śnie tak się stało, bo spełnienie muzycznych 
marzeń i ambicji osób, które dawno temu 

odłożyły chęci aktywności muzycznej na 
półkę „może kiedyś…”, jest jednym z głów-
nych założeń pomysłodawcy zajęć. Manife-
stuje on otwarcie, że nigdy nie jest za późno 
na realizację pasji.
Już dziś serdecznie zapraszamy wszyst-
kich na koncert finałowy, podczas którego 
uczestnicy projektu zaprezentują zdobyte 
umiejętności i wraz z profesjonalnymi mu-
zykami stworzą niepowtarzalne widowisko 
muzyczne. Koncert odbędzie się 21 listopa-
da br. w pubie Reset w Kozach. Szczegóły 
dostępne będą na stronie internetowej 
www.domkultury.kozy.pl.

Sabina Piskorek-Oczko

Walimy w kocioł…

Finalny spektakl
Urząd Gminy w Kozach wraz z Domem 
Kultury po raz kolejny organizować będą 
uroczyste spotkanie z Jubilatami, którzy 
obchodzą jubileusze małżeńskie. Spotkanie 
w sali Domu Kultury z Jubilatami świętują-
cymi 20, 25, 30 – lecie pożycia małżeńskie-
go odbędzie się  w dniu 21 listopada 2015 r., 
natomiast z Jubilatami świętującymi 35, 40, 
45, 50, 55, 60 i 65 – lecie pożycia małżeń-
skiego w dniu 28 listopada 2015 r. 
Spotkania poprzedzone będą mszą świętą 
w intencji Jubilatów o godz. 16.30 w Ko-
ściele Parafialnym p.w. Św. Ap. Szymona 
i Judy Tadeusza w Kozach.

Wszyscy jubilaci, którzy zweryfikowani zo-
staną na podstawie rejestru mieszkańców, 
otrzymają imienne zaproszenia.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą 
w terminie do 13 listopada 2015 r. (na 21 li-
stopada 2015 r.) oraz do 20 listopada 2015 
r. (na 28 listopada 2015 r.) w biurze Domu 
Kultury w Kozach (I piętro). Szczegółowe 
informacje uzyskać można pod nr tel. 33 
817 42 32.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich Jubilatów.

(uG)

Polsko-Czeski przegląd

Najmłodszym dzieciom muzea kojarzą się najczęściej z kość-
mi dinozaurów i czasami prehistorycznymi. Biblioteczna Izba 
Historyczna jest dla wielu z nich pierwszym kontaktem z eks-
ponatami muzealnymi, dotyczącymi życia ich przodków. We 
wrześniu (15 i 16) dwie grupy zerówkowiczów z Przedszkola 
Publicznego zwiedziły Izbę, w której miały okazję posłuchać 
o życiu codziennym mieszkańców Kóz przed wiekami. Zwie-
dzanie eksponatów pozwoliło im zobaczyć dawne narzędzia 
używane w gospodarstwie domowym, meble z wiejskich chat 
oraz bogate wyposażenie pałacowych komnat. Dzieci poznały 
też związek parkowych kózek z legendą o powstaniu ich ro-
dzinnej miejscowości.          (gbp)

Zerówkowicze 
w Izbie Historycznej 

Koziańscy młodzi rycerze

Małżeńskie jubileusze
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Kozianie z Hołdunowa  
Dzieje koziańskiej społeczności protestanckiej były tematem SALONU 
PRZESZŁOŚCI już po raz trzeci w tym roku. Tym razem opowieść dotyczyła 
okresu po upadku zboru kalwińskiego w 1658 roku. Po likwidacji zboru ko-
ziańscy ewangelicy gromadzili się w ukryciu lub udawali się na nabożeństwa do 
kościołów protestanckich w Wiatowicach, Cieszynie, Pszczynie a nawet Brze-
gu. W połowie XVIII wieku – w okresie prześladowań ze strony dworu – nawią-
zali kontakt z duchownym kalwińskim ks. Johanem Schleiermacherem, który 
zorganizował im 25 maja 1770 roku ucieczkę na ziemię pszczyńską. 313 osób, 
chronionych przez wojsko,  wraz z całym dobytkiem uciekło z Kóz w okolice 
wsi Lędziny, gdzie założyli miejscowość Hołdunów.

Na spotkanie w SALONIE PRZESZŁOŚCI, 30 września, oprócz miejscowych 
pasjonatów historii,  przybyła dziewięcioosobowa grupa potomków ewangelic-
kich kozian z Lędzin i Hołdunowa. Wśród gości był wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Marek Spyra, lędziński regionalista, orędow-
nik nawiązania współpracy między Kozami i Lędzinami – Bogusław Żogała 
oraz przedstawiciel miejscowej prasy – Mirosław Leszczyk. Panowie długo 
opowiadali o swojej miejscowości, wpisali się do księgi pamiątkowej Pałacu 
Czeczów oraz zwiedzili Izbę Historyczną, bibliotekę, wyremontowany park 
włącznie z lodownią. Udane spotkanie zakończyło się w późnych godzinach 
wieczornych.

(gbp)

Miłosz Zelek (po prawej)

Wystawa i warsz-
taty witrażu

11 września otwarto w Galerii Pałacu 
Czeczów wystawę witraży. Ekspozycja 
cieszy się powodzeniem wśród miesz-
kańców i gości, z czego zadowoleni są 
organizatorzy oraz twórcy wystawio-
nych dzieł: Anna Danowska, Urszula 
Kotarba, Marzena Struk, Jolanta Trela, 
Justyna Pastuszka, Andrzej Bochacz 
oraz aranżer wystawy – Bogusław Sko-
czylas. Tych, którzy jeszcze nie zdążyli 
zobaczyć wystawy, serdecznie zaprasza-
my (codziennie w godzinach otwarcia 
Pałacu) do końca października.
Wszyscy, których ujęła „sztuka światła” 
mogą dać wyraz swej fascynacji również 
praktycznie! Dom Kultury zaprasza bo-
wiem na warsztaty, na których można 
będzie wykonać swój własny witraż. 
Szczegółowe informacje w Domu Kultu-
ry (33-817-42-32) oraz na stronie www.
domkultury.kozy.pl.

Sabina Piskorek-Oczko
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Święto Pieśni – Gaude Cantem
W sobotę, 17 października o godz. 16.00, odbędzie się koncert mu-
zyki chóralnej w kościele p.w.  Świętej Rodziny w Małych Kozach 
w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Can-
tem” im. Kazimierza Fobera. 
Wystąpią: 
 - Chór Domu Kultury w Kozach – dyr. Anna Czaplińska-Syjota, 
 - Bielski Chór Kameralny – dyr. Beata Borowska, 
 - DívčíKomorníSbor CZKW, Třinec RC – dyr. Zuzanna Lasotová, 
dyr. Jan Nowak. 
Wcześniej, w ramach festiwalu członkowie chóru koziańskiego 
Domu Kultury wzięli udział w warsztatach chóralnych prowadzo-
nych przez znakomitych profesorów: prof. dr hab. Elżbietę Wtor-
kowską i prof. dr hab. Benedykta Błońskiego.  Efektem tych zajęć 
jest koncert inauguracyjny festiwalu, na który zapraszamy już dziś 
o godz. 19.00 do Kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Biel-
sku-Białej, ul. św. Maksymiliana 1. 
W programie koncertu m.in. Missa solemnis C (KV 337) – Wolfganga 
Amadeusa Mozarta. 
Więcej informacji o festiwalu znaleźć można na stronie interneto-
wej: www.gaudecantem.pl.

(DK)

Zapraszamy do udziału w październikowej edycji konkursu „Gdzie 
to jest?” Tym razem prosimy odgadnąć, gdzie skryła się kamienna 
twarz aniołka. 
Na odpowiedzi czekamy do końca października pod adresem: izba-
historyczna@gbpkozy.pl. 
Prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku oraz kontaktu telefo-
nicznego lub e-mailowego. 
Spośród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy zwycięzcę.

(gbp)
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Konkurs  „Gdzie to jest?”

Kapryśna pogoda
Skąd wiemy, jaka będzie w najbliższym czasie pogoda, czy bę-
dzie padać, wiać, czy zaświeci słońce? 
Co oznaczają symbole widniejące na mapie podczas telewizyj-
nej prezentacji pogody? 

Z tą zagadką łatwo poradziły sobie dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego. Wiewiórki i pszczółki, które przyszły do biblioteki 10 
września, uważnie wysłuchały wiersza pt. „Pogoda” i obejrzały 
mapę Polski z „chmurkami” i „słoneczkami”. 
Z kolei kubusie, 21 września, tryskały pozytywną energią i chęt-
nie uczyły się odczytywać prognozę pogody, trafnie dopasowu-
jąc właściwe znaczki na mapie. Słusznie zauważyły, że w trakcie 
zmieniającej się pogody ważny jest również odpowiedni ubiór, 
taki jak kalosze, ciepłe sweterki, parasolki oraz pelerynki, bo 
grunt to właściwe przygotowanie! 
Znalazł się również czas na gimnastykę oraz kolorowanki. 

Krasnoludki, które odwiedziły nas 23 września są już przygo-
towane na zmieniające się warunki atmosferyczne. Wiedzą, że 
ciepła kurtka, szalik i czapeczka to niezbędne elementy garde-
roby, przydatne na nadchodzące  jesienne szarugi oraz zimowe 
chłody. Wiedzą też, że aby dobrać odpowiedni strój, niezbędne 
jest poprawne odczytanie i zrozumienie przewidywanej pogody 
– ale to też już potrafią!  
A przysiady, jaskółeczki i podskoki były jedynie miłym dodat-
kiem do naszych pogodowych figli.

(gbp)
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Tworzenie kariery
Grupa Nieformalna „Katalizator” wraz 
z Bielskim Stowarzyszeniem Doradców 
Zawodowych i Personalnych „Aktywni” 
ponownie uzyskała dofinansowanie ze 
środków  Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich „Śląskie Lokalnie” – tym 
razem na realizację projektu „TASK – Two-
rzę Aktywnie Swoją Karierę”.
Celem  projektu był wzrost poziomu wiedzy 
młodych ludzi nt. planowania kariery zawo-
dowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wolontariatu jako sposobu na zdobycie 
przydatnego doświadczenia zawodowego.
W ramach działań – przez trzy kolejne sobo-
ty września, tj. 12.09, 19.09 oraz 26.09.2015 
r. w Pałacu Czeczów w Kozach – odbywa-
ły się czterogodzinne warsztaty grupowe pn. 
„Wkręć się w wolontariat, czyli jak skutecz-
nie zaplanować swoją karierę zawodową” 
oraz indywidualne porady zawodowe reali-
zowane przez doradców ze Stowarzyszenia 
„Aktywni”. Dzięki temu, że projekt został 
dofinansowany ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Śląskie 
Lokalnie” zarówno warsztaty, jak i porady 
indywidualne były bezpłatne.
W imieniu organizatorów dziękujemy 
uczestnikom warsztatów i porad indywidu-
alnych za aktywną obecność  i wiele inspiru-
jących pomysłów oraz wszystkim ludziom 
dobrej woli, dzięki zaangażowaniu których 
to przedsięwzięcie zostało zrealizowane. 

Jednocześnie już teraz zapraszamy do Pała-
cu Czeczów, w którym od listopada w każ-
dy wtorek od godz. 12.00 do 18.00, będzie 
można skorzystać z bezpłatnych porad 
udzielanych przez doradców zawodowych, 
trenerów i coachów z Bielskiego Stowarzy-
szenia Doradców Zawodowych i Personal-
nych „Aktywni”.

Grupa Nieformalna „Katalizator”

Katarzyna hankus – koordynator projektu
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Dzień Niepodległości 

Ubiegłoroczne obchody Dnia Niepodległości. 

9.00

11.00

9.00

10.00

10.30
11.15

18.00

19.00

Program obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości 

w Gminie Kozy – 2015 r.

4.11.2015 r.
XX Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej (przesłuchania 
konkursowe)  – Pałac Czeczów.  

10.11.2015 r. 
Biało-czerwono pod platanem – inscenizacja wydarzeń 1918 
roku, wspólne śpiewanie pieśni legionowych w wykonaniu 
młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskie-
go w Kozach.  

11.11.2015r . 
Msza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza w Kozach    
Uroczystość wciągnięcia flagi na maszt oraz złożenie wiązanek 
kwiatów pod tablicami pamiątkowymi.    
VI Koziański Bieg Niepodległości – start pl. Ks. K. Kochaja    
Po wojskowemu – znaczy sprawnie – pokaz uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki z Bielska-Białej     
Kozy, kozianie – zapis subiektywny – wernisaż pokonkursowej 
wystawy fotograficznej – galeria w Domu Kultury w Kozach. 
Polska.Lubię to! – koncert przygotowany przez Dom Kultury 
w Kozach w sali koncertowej Pałacu Czeczów.  

Uwaga: W związku z uroczystościami 11 listopada zamknięty 
zostanie parking przy Szkole Podstawowej nr 1 (na Placu Ks. 
K. Kochaja), co oznaczać będzie wyłączenie dla ruchu pojaz-
dów Placu Ks. K. Kochaja w godzinach 10.00-11.30 oraz ulic: 
Młyńskiej, Topolowej, Cmentarnej – na czas Biegu Niepodle-
głości (w godzinach 10.30 – 11.10). 

Bieg Niepodległości
Tradycyjnie na 11 listopada br. zaplanowano Koziański Bieg 
Niepodległości. Tegoroczne zmagania miłośników biegania 
będą już szóstą odsłoną tego współzawodnictwa. Co warte pod-
kreślenia, statystyki dotyczące uczestników, z roku na rok wzra-
stają, a co za tym idzie w biegu bierze udział coraz większa grupa 
osób. Na trasie pojawiają się zarówno najmłodsi, jak również 
starsi. To zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak również biega-
cze-amatorzy z okolicznych miejscowości. 

Jak wyglądała będzie rywalizacja w tym roku? 

Start zawodów przewidziano ok. godziny 10.30 z placu ks. Ka-
rola Kochaja – zawodnicy pokonają trasę ulicami Cmentarną, 
Topolową, Młyńską i Kościelną. 
Sędziowie mierzyć będą czasy w 7 kategoriach: 
„0” – przedszkolaki, 1-2 klasa SP, 3-4 klasa SP,  5-6 klasa SP, 
Gimnazjum, Liceum, OPEN. 

Już teraz warto więc zarezerwować swój wolny czas w środowy 
poranek i aktywnie spędzić czas podczas obchodów związanych 
z Dniem Niepodległości. 

Ważne informacje:

- start biegu z placu ks. Karola Kochaja zaraz po zakończeniu 
uroczystości przy tablicach pamięci ok. godz.10.30,
- zapisy zawodników w dniu 8.11.2015 w godz. 8.00-12.00 
w Centrum Sportowo-Widowiskowym,
- zapisy zawodników w dniu zawodów w Szkole Podstawowej 
Nr 1 w godz. 9.00-10.00,
- osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodą rodziców lub opie-
kuna prawnego,
- pełnoletnie osoby przed startem zawodów muszą złożyć 
oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające udział w biegu.

(RED)


