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Zakończono termomodernizację budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego w Ko-
zach. Udostępnienie obiektu nastąpiło 9 października. 
                  (UG)

W każdy wtorek, w bibliotece odbywają się 
bezpłatne warsztaty plastyczne przeznaczo-
ne dla dzieci powyżej 6. roku życia. W tym 
roku szkolnym edukacja artystyczna zwią-
zana będzie głównie z malarstwem. Dzieci 
poznają techniki plastyczne: kleksografia, 
frotaż, druk strukturalny, patchwork czy 
mozaikę. Zajęcia są okazją do tworzenia 
artystycznych pamiątek, które mogą być re-
miniscencją np. inspirujących wakacyjnych 
przeżyć. Jest to też szansa na rozwijanie 
swoich talentów. 
Pierwsi uczestnicy warsztatów nakładali 
na kartkę barwne plamy i wyczarowywali 
z nich bajkowe motyle.   

(gbp)

Bawili do łez
W ostatnią niedzielę września do Domu Kul-
tury po raz kolejny zawitała grupa kabaretowa 
Łowcy.B  z nowym programem rozrywkowym 
„Czterech jeźdźców Apopaklipsy”.  Kabarecia-
rze znani są z  absurdalnego humoru swoich 
skeczy i potrafią rozbawić publiczność aż do łez. 
Nie inaczej było podczas występu u nas.      (DK)

Wizyta w bibliotece i wspólne obejrzenie 
bajki uzmysłowiło pierwszakom ze SP nr 1, 
że każdy człowiek jest inny. Różnimy się 
wielością zalet i wad, ale razem tworzymy 
grupę, której jesteśmy potrzebni i mamy 
w niej swoje miejsce. Nikt z nas nie jest 
samotną wyspą. Wszyscy potrzebujemy 
bratniej duszy, koleżanek i kolegów do 
zabawy, nauki i wspólnego spędzania cza-
su wolnego. Dzięki różnorodności, wspa-
niale się uzupełniamy, a razem zawsze jest 
nam raźniej.

(gbp)
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Złota Jesień Seniora

Paczka literacka w ruchu

Jubileusze małżeńskie
Urząd Gminy w Kozach wraz z Domem Kultury zapraszają na uroczyste spotkania z parami, które obchodzą jubileusze małżeńskie. 

Spotkanie w sali Domu Kultury z Jubilatami świętującymi 20., 25., 30. lecia pożycia małżeńskiego odbędzie się 18 listopada 2017 r., 
natomiast z Jubilatami świętującymi 35., 40., 45., 50., 55., 60. i 65. lecia pożycia małżeńskiego 25 listopada 2017 r. 
Obie uroczystości poprzedzone zostaną mszą świętą w Ich intencji (godz. 16.30) w Kościele Parafialnym pw. św. św. Ap. Szymona i Judy 
Tadeusza w Kozach.
Jubilaci, którzy widnieją w rejestrze mieszkańców otrzymali imienne zaproszenia. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą w terminie do 
10 listopada br. w biurze Domu Kultury w Kozach (I piętro, tel. 33 817 42 32).

Serdecznie zapraszamy wszystkich Jubilatów.
(USC)

Koziańscy emeryci wzięli udział w II Gór-
skim Złazie „Złota Jesień Seniora”. Orga-
nizatorami Złazu byli: Zarząd Okręgowy 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Bielsku-Białej, bielskie Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
„Podbeskidzie”, Rada Seniorów Miasta Biel-
ska-Białej dla członków kół emerytów z okrę-
gu Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.
Seniorzy wyjechali kolejką linową na Szyn-
dzielnię, następnie wędrowali do schroniska
PTTK „Klimczok” w Beskidzie Śląskim. 
W Złazie uczestniczyło 186 osób, głównie 
emerytów i rencistów. Koziańskie Koło, re-
prezentowane przez 34 osoby zdobyło pu-
char dla najliczniejszej grupy uczestników, 
ufundowany przez przewodniczącego Za-
rządu Głównego PZERiI Janusza Gembalę. 
Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele 
atrakcji, m.in. koncert kapeli góralskiej, tań-
ce i śpiewy oraz konkursy. W rywalizacji na 

najpopularniejsze przysłowia polskie pierw-
sze miejsce zdobyła reprezentacja emery-
tów z Kóz, zdobywając puchar oraz dyplom 
za najtrafniejsze odpowiedzi.
Wspólnie spędzony dzień był radosnym 

i spontanicznym przeżyciem dla uczestni-
ków, a gorący posiłek i herbata zachęcały do 
rozmów.

(PZERiI - Koło nr 9 w Kozach)

Jesienny krajobraz za oknem sprzyja rozmo-
wom o książkach, także w naszej bibliotece. 
Pakiet „Paczka literacka”, otrzymany dzięki 
akcji organizowanej przez wydawnictwo 
AGORA oraz FRSI, wywołał ogromne za-
interesowanie wśród czytelników. Zajęcia 
z serii „Dzierganie wśród książek” we wto-
rek, 3 października, zostały więc wzbogaco-
ne o dyskusję na temat diety, na podstawie 
pozycji „Zdrowy apetyt” Anny Jelonek oraz 
Doroty Frontczak. Okazało się, że możemy 

odżywiać się pełnowartościowo i korzystnie 
dla naszego organizmu, nie wkładając w to 
wiele wysiłku. Co więcej, możemy zdrowo 
podjadać w trakcie tworzenia arcydzieł na 
drutach i szydełku! 
Biblioteczny kurs „Angielski dla wszyst-
kich” zyskał zaś nowe tematy do konwersa-
cji w obcym języku, dzięki którym nie tylko 
poprawiliśmy nasze zdolności wypowiada-
nia się, ale także poszerzyliśmy horyzonty. 
Głównym tematem była książka „Reporter-

ka” (rozmowy z Hanną Krall, zredagowane 
przez Jacka Antczaka), a także historia Bo-
gusława Meca opowiedziana przez Macieja 
Wasilewskiego. Wspólnie zastanawialiśmy 
się, czy życie znanych postaci bywa równie, 
lub nawet bardziej ciekawe, niż ich twór-
czość. Planujemy kolejne spotkania i roz-
mowy, inspirowane otrzymanym pakietem 
książek.

(gbp)
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Bardzo często na sesjach radni proszą 
o doświetlanie ulic lub konkretnych 
miejsc. Czy gmina dysponuje komplek-
sową wiedzą na temat oświetlenia ulicz-
nego? 
Tak, obecnie posiadamy dokładne informa-
cje na temat funkcjonującej infrastruktury 
oświetleniowej. W ubiegłym roku prze-
prowadziliśmy na terenie Gminy Kozy, 
w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja S.A., 
pierwszą, kompleksową inwentaryzację 
oświetlenia ulicznego. Zależało nam na iden-
tyfikacji elementów oświetlenia ulicznego, 
określeniu stanu technicznego instalacji oraz 
zweryfikowaniu struktury własnościowej. 
Zebrane dane posłużą nam do planowania 
rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicz-
nego w Kozach. 
Na terenie naszej gminy zainstalowanych 
jest 1059 punktów świetlnych zgrupowa-
nych na 49 odcinkach linii oświetleniowych. 
Istniejące oświetlenie drogowe to głównie 
oprawy sodowe stanowiące 77% całego 
oświetlenia oraz oprawy rtęciowe stanowią-
ce ok. 20% zainstalowanych źródeł światła. 
Oprawy rtęciowe są już wyeksploatowane 
i nie spełniają wymogów zarówno technicz-
nych jak i jakościowych, co kwalifikuje je do 
wymiany w pierwszej kolejności. Oprawy 
energooszczędne typu „Led” stanowią zaled-
wie 3% całego oświetlenia i zamontowane są 
na przebudowanym odcinku ul. Beskidzkiej 
oraz na czas testowania przy ul. Pod Grapą. 
Jak wynika z prowadzonych przez Urząd 
Gminy analiz, oszczędności w zużyciu ener-
gii wynikające z zamontowania nowocze-
snych lamp ledowych w stosunku do opraw 
sodowych mogą wynosić ok. 50%. W związ-
ku z tym Gmina Kozy wraz ze wspomnia-
nym Tauronem zamierza przeprowadzić 
kompleksową wymianę źródeł oświetlenia 
na nowoczesne i energooszczędne oświetle-
nie ledowe. W roku bieżącym wymienionych 
zostanie ok. 80 opraw przy drodze krajowej 
- ulicy Bielskiej i Krakowskiej. 
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli-
ła również zbadać strukturę własnościową 
oświetlenia ulicznego. Na terenie Gminy 
Kozy oświetlenie uliczne zabudowane jest 
głównie na istniejących słupach sieci ener-
getycznej NN stanowiącej w ok. 90% wła-
sność Tauronu, który uprawniony jest do 
korzystania z nich i rozporządzania nimi. 
Pozostała sieć stanowi własność gminy, są 
to głównie nowe linie oświetlenia ulicznego 

zabudowane w ostatnich latach. 
Gmina Kozy ponosi koszty zakupu i dys-
trybucji energii elektrycznej oraz finansuje 
utrzymanie wszystkich zainstalowanych 
punktów oświetlenia ulicznego. Osobną 
grupę stanowi ok. 50 sztuk lamp oświetla-
jących park, boiska oraz place będące wła-
snością gminy.     
Przeprowadzona inwentaryzacja ujaw-
niła również pewne nieprawidłowości 
w zakresie funkcjonowania zabudowanych 
urządzeń oświetleniowych, głównie braki 
formalnoprawne i techniczne. W związku 
z tym przystąpiliśmy w tym roku do likwi-
dacji ujawnionych nieprawidłowości. Zale-
ży nam na uregulowaniu stanu prawnego 
i technicznego urządzeń oświetleniowych 

oraz na demontażu nieprawidłowo zamon-
towanych urządzeń.

Kiedy rozpocznie się budowa nowej ka-
nalizacji sanitarnej?
Przypomnę, że końcem lutego bieżącego 
roku złożyliśmy wniosek o dofinansowa-
nie planowanej inwestycji ze środków Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020 w konkur-
sie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Inwestycja obejmuje budowę 
kanalizacji sanitarnej w dwóch obszarach 
gminy leżących w Aglomeracji Pisarzowice 
i posiadających minimalny wymagany wskaź-
nik koncentracji, tj. 90 mieszkańców na 1 km 
sieci. Nasz wniosek został zweryfikowany 

Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

     Pytania do wójta
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Wysłużone oświetlenie uliczne przy ulicy Krakowskiej 
zastąpią nowoczesne i energooszczędne lampy ledowe
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Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

     Pytania do wójta
i oceniony pozytywnie w ramach oceny for-
malnej i merytorycznej I stopnia. Na kon-
kurs wpłynęło 210 wniosków, a 149 z nich 
oceniono pozytywnie. W lipcu tego roku 
została zatwierdzona pierwsza lista rankingo-
wa projektów, na której nasz wniosek znalazł 
się na 44 miejscu. Osiągnęliśmy maksymal-
ną do uzyskania przez nas liczbę punktów, 
tj. 27 na 40 możliwych. Ze względu na bar-
dzo dużą ilość wniosków złożonych w tym 
konkursie nie przyznano dofinansowania 
wszystkim aplikującym o nie. Na pierwszej 
liście rankingowej znalazły się tylko 24 pro-
jekty z zapewnioną dotacją. Nasz wniosek 
uzyskał status projektu rezerwowego, który 
mimo pozytywnej oceny na razie nie otrzy-
mał dofinansowania z powodu braku środ-
ków. Pula środków przewidziana na dofinan-
sowanie projektów wynosiła 1,7 miliarda zł. 
Na pierwszych miejscach listy rankingowej 
znalazły się głównie duże miasta, takie jak 
Warszawa, która wnioskowała o 637 mln, 
Radom o 373 mln zł, Poznań o 241 mln zł. 
Dzięki staraniom Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dwukrotnie zwiększono pulę dostępnych 
środków z Unii Europejskiej, w sierpniu 
o kwotę ponad 541 mln zł oraz na począt-
ku października o kwotę ponad 543 mln zł. 
Dokonano aktualizacji listy rankingowej 
konkursu, z której kolejne wnioski zosta-
ły uwzględnione, a nasz nadal znajduje się 
poza dostępną pulą środków. Zgodnie z in-
formacjami uzyskanymi w NFOŚ-u trwają 
starania o kolejne zwiększenie środków dla 

tego konkursu. Jeśli zabiegi okazałyby się 
skuteczne, to powinniśmy otrzymać zapew-
nienie dofinansowania, bowiem jesteśmy już 
w pierwszej grupie wniosków listy rankingowej 
oczekującej na dofinansowanie. Dopiero po 
zapewnieniu o przydziale subwencji eksperci 
przystąpią do oceny merytorycznej wniosku 
II stopnia. Pozytywna ocena umożliwi podpi-
sanie umowy o dofinansowanie i przystąpienie 
do budowy kanalizacji sanitarnej.
Cały proces weryfikacji wniosków znaczą-
co się przedłużył. Pierwotnie zakładano, że 
pierwsze umowy o dofinansowanie zosta-
ną podpisane w lipcu, druga aktualizacja 
harmonogramu konkursu wskazywała na 
wrzesień, niestety do tej pory nie podano 
oficjalnego rozstrzygnięcia. Konkurs trwa 
nadal, nie mamy żadnego wpływu na termin 
jego zakończenia. Nie da się w chwili obecnej 
określić terminu rozpoczęcia budowy nowej 
kanalizacji sanitarnej w Kozach, zakładamy 
jedynie, że realizacja inwestycji będzie trwała 
około dwóch lat od daty podpisania umowy 
na dofinansowanie.

Mieszkańcy od dłuższego czasu oczeku-
ją na przebudowę ulic: Przeczniej i Wi-
tosa w Kozach. Czy jest realna szansa na 
ich remont?
Tak i to w najbliższych dwóch latach. Na-
leży pamiętać, że są to drogi powiatowe, 
ich modernizacja będzie możliwa dzięki 
porozumieniu Gminy Kozy ze Starostwem 
Powiatowym dotyczącym współfinanso-
wania po 50% kosztów inwestycji przez 

oba samorządy.
Jeszcze w tym roku zostanie przeprowa-
dzony przetarg na przebudowę ul. Witosa 
na odcinku przebiegającym w gminie Kozy 
o długości ok. 380 mb. W ramach remontu 
jezdnia zostanie poszerzona, konstrukcja 
i nawierzchnia drogowa wzmocniona, po-
wstaną po obu stronach chodniki dla pie-
szych, a także wykonana będzie nowa kanali-
zacja deszczowa i inne roboty towarzyszące. 
Po rozstrzygnięciu przetargu, roboty powin-
ny ruszyć w pierwszej połowie 2018 r.   
W przyszłym roku planowane jest rów-
nież rozpoczęcie remontu ul. Przeczniej 
na odcinku o długości ok. 1900 mb, od 
ronda kapitana Kunickiego do granicy 
z gminą Wilamowice. Zakres robót bę-
dzie podobny do pierwszej inwestycji, 
dodatkowo przebudowane zostaną skrzy-
żowania na realizowanym odcinku drogi 
i wykonane inne roboty towarzyszące. 
Inwestycja potrwa dwa lata i powinna za-
kończyć się w 2019 r.   
Realizacja tych robót zakończy proces inwe-
stycyjny na drogach powiatowych na terenie 
gminy, ponieważ wszystkie odcinki dróg 
powiatowych w Kozach (łącznie z wcześniej 
zmodernizowanymi Kęcką i Sobieskiego) 
będą kompleksowo przebudowane. Inwe-
stycje te znacząco wpłyną na bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników ruchu drogowego 
w naszej gminie. 
Dziękuję za rozmowę.

(red)
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przebudowany zostanie blisko 2-kilometrowy odcinek ulicy Przeczniej
Po planowanej przebudowie odcinka ulicy Witosa bezpieczeństwo 
użytkowników drogi w tym rejonie ulegnie znaczącej poprawie
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7 września odbyła się XXXI sesja Rady Gmi-
ny, na której radni podjęli uchwały w sprawie:
1. Nr XXXI/245/17 zamiaru przekształce-

nia Gminnego Przedszkola Publiczne-
go z siedzibą w Kozach, Plac ks. Karola 
Kochaja 2. W związku z przewidzianym 
zakończeniem budowy przedszkola 
w 2018 r. planowane jest przeniesienie 
głównej siedziby przedszkola do budyn-
ku przy ul. Akacjowej 8,

2. Nr XXXI/246/17 zmiany uchwały doty-
czącej organizacji wspólnej obsługi admi-
nistracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
dla jednostek organizacyjnych gminy 

Kozy. Zmiana przedmiotowej uchwały 
wynika z wykreślenia Gimnazjum, które 
z dniem 1 września 2017 r. wygasza swoją 
działalność,

3. Nr XXXI/247/17 udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Sośno w powiecie 
sępoleńskim, woj. kujawsko-pomor-
skie. Z budżetu gminy udzielono po-
mocy finansowej w wysokości 10 000 zł 
z przeznaczeniem na usuwanie szkód 
w infrastrukturze drogowej, będących 
skutkiem nawałnic na terenie Gminy So-
śno w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r.,

4. Nr XXXI/248/17 zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kozy na 
lata 2017-2035,

5. Nr XXXI/249/17 zmiany uchwały 
Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy 
z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budże-
towa na 2017 rok Gminy Kozy.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy oraz materiały będące przedmiotem 
obrad dostępne są na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozy 
www.bip.kozy.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
w holu Urzędu Gminy. 

(Biuro RG)

Na przełomie sierpnia i września mieszkańcy otrzymali deklaracje przy-
stąpienia do programu ograniczenia emisji. Do Urzędu wróciło ponad 
700 z nich, wypełnionych przez właścicieli nieruchomości zainteresowa-
nych wymianą starych źródeł ciepła na nowoczesne kotły 5 klasy emisji. 
Na podstawie dostarczonych danych Urząd przystąpi do opracowania 
aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy 
Kozy. Będą w nim przyjęte założenia związane z realizacją wymiany sta-
rych źródeł ciepła na nowe.

Po opracowaniu aktualizacji PGN radni Gminy Kozy podejmą uchwały 
pozwalające na ubieganie się przez Gminę o środki zewnętrzne na dofi-
nansowanie modernizacji źródeł ciepła dla mieszkańców naszej Gminy.
Wszelkie informacje na temat wymiany kotłów będą umieszczane na 
stronie internetowej Urzędu www.kozy.pl w zakładce „Gospodarka ni-
skoemisyjna”.

(UG)

Osoby, które posiadają profil zaufania mogą drogą interneto-
wą zgłosić utratę dowodu osobistego (kradzież, zagubienie). 
Trzeba wejść na stronę https://obywatel.gov.pl., wypełnić 
formularz i podpisać go profilem zaufanym. Status unieważ-
nienia dowodu można sprawdzić online. Od razu po otrzyma-
niu zgłoszenia urzędnik unieważni dowód osobisty. Jeśli chcą 
Państwo otrzymać zaświadczenie o jego utracie albo uszko-
dzeniu, należy zaznaczyć taką opcję w formularzu. Zaświad-
czenie można odebrać w urzędzie, otrzymać pocztą lub przez 
Internet. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego 
dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące. Nie jest ono 
dokumentem tożsamości.

Przydatne informacje znajdą Państwo na stronie 
https://epuap.gov.pl lub https://obywatel.gov.pl.

(UG)

Praca dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych

Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” w Kozach oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kozach zapraszają mieszkańców naszej gminy oraz gmin ościennych do 
udziału w projekcie, którego głównym celem jest wzrost poziomu aktywności zawo-
dowej i społecznej.
W ramach projektu będzie można uzyskać zatrudnienie, podwyższyć swoje kwalifika-
cje zawodowe, jak i nauczyć się nowych umiejętności. Osobom niepełnosprawnym 
oferowana jest pomoc asystenta.
Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w projekcie zapraszamy do złożenia ankiety zgło-
szeniowej  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, pokój 21.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: 
www.kinomarzenie.eu, www.kinomarzenie.kozy.pl 

lub pod numerem telefonu: 512-847-716, 695-284-433

Sesja Rady Gminy

Wymiana 
dowodów 
osobistych

Zachęcamy mieszkańców, którzy do końca 
2017 roku muszą wymienić dowód osobi-
sty, by nie czekali na ostatnią chwilę. 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 
można złożyć w dowolnym urzędzie lub 
za pośrednictwem strony internetowej: 
https://epuap.gov.pl 
lub https://obywatel.gov.pl.
Do złożenia wniosku drogą elektroniczną 
niezbędne jest posiadanie potwierdzonego 
profilu zaufania lub podpisu elektronicz-
nego. Wniosek zostanie automatycznie 
wypełniony danymi z rejestru PESEL oraz 
danymi z konta e-PUAP.

(UG)

Wymiana pieców Utrata dowodu osobistego
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SKKT-PTTK-PTT Groniczki przy SP 1 w Ko-
zach rozpoczęło nowy rok szkolny wyprawą 
w Beskidy Wschodnie. Na trzydniową wyciecz-
kę, która odbyła się w dniach 15-17 września 
2017 r. pojechało dziewięcioro uczniów klas 
siódmych wraz z opiekunkami koła. Pierw-
szego dnia udało się zdobyć Lackową (997 m 
n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, 
charakteryzujący się jednym z najbardziej stro-
mych podejść w polskich górach. Kolejnego 
dnia przyszedł czas na Bieszczady. Młodzi tu-
ryści wspięli się na Tarnicę (1346 m n.p.m.) – 
najwyższy szczyt tego pasma górskiego, następ-
nie widokowymi połoninami zeszli do Ustrzyk 
Górnych. Pogoda sprzyjała, dzięki czemu moż-
na było w pełni zachwycać się krajobrazami 
tego pięknego zakątka kraju.

(SP 1)

Od 2 października rusza w SP nr 1  VI zbiórka 
makulatury pod hasłem: ZBIERAJ MAKU-
LATURĘ- CHROŃ LASY! W szkole zbiera-
ne będą gazety, czasopisma, książki, katalogi, 
foldery, tektura i kartony. Zapakowane i opi-
sane (imię i nazwisko, klasa) paczki z maku-
laturą należy oddać do zważenia na portierni 
szkoły. Po skończonej akcji będą przyznawa-
ne nagrody w następujących kategoriach: „na-
groda dla klasy”, „nagroda indywidualna” 
oraz „nagroda dla li-
dera klasy”. Akcja 
potrwa do 31 mar-
ca 2018 roku. Or-
ganizatorzy ser-
decznie zapraszają 
do udziału w akcji.  

(SP 1)

Przedszkole Publiczne liczy już trzynaście od-
działów, łącznie z nową grupą Jagódki, która 
dołączyła we wrześniu. Siedem z nich znaj-
duje się w budynku placówki, sześć w Szkole 
Podstawowej nr 1. 
Ten rok szkolny przebiegać będzie pod ha-
słem „Moja rodzinna miejscowość”. Pragnie-
my umożliwić dzieciom poznanie historii 
naszej miejscowości i regionu. Chcemy ak-
tywnie włączać się w lokalne przedsięwzięcia, 
realizowane programy i akcje na terenie Kóz.
Za nami miesiąc adaptacji dla najmłodszej 
grupy, poznawania rówieśników, nauczycie-
li, zwiedzania placówki i najbliższej okolicy. 

Gościliśmy już Teatr Skrzat, dzieci zobaczyły 
przedstawienie pt. „Strach ma wielkie oczy”, 
a po spektaklu miały okazję porozmawiać 
z aktorami, wcielić się w rolę bajkowych po-
staci i zobaczyć dekoracje oraz rekwizyty 
teatralne. Początek roku szkolnego to rów-
nież czas inicjowania akcji proekologicznych 
i charytatywnych. Rozpoczęliśmy już zbiórkę 
makulatury, baterii oraz plastikowych zakrę-
tek. Planujemy zbiórkę darów dla bielskiego 
schroniska zwierząt oraz świąteczną dla dzieci 
z Domów Dziecka.
Jak co roku rozpoczęliśmy współpracę 
z Gminną Biblioteką Publiczną, uczestniczy-

my w zajęciach z cyklu „Maluch w bibliotece”. 
Ponadto realizujemy projekty: „Przedszkolaki 
na ścieżkach historii Kóz” (poznawanie przez 
dzieci historii i tradycji naszej miejscowości), 
„Czytające przedszkola” i „Dwujęzyczne dzie-
ci” (nauka języka angielskiego).
W kolejnych miesiącach nasze przedszkolaki 
będą zdobywać wiedzę i umiejętności na za-
jęciach dydaktyczno-opiekuńczo-wychowaw-
czych, licznych konkursach, uroczystościach 
i akcjach. Serdecznie zapraszamy do aktywnej 
współpracy z naszą placówką.

(PP)

Policjanci z naszego posterunku spotkali się z uczniami klas siódmych oraz z dziećmi 
klas zerowych i pierwszych, by rozmawiać z nimi o szeroko pojętym bezpieczeństwie. 
Starsi uczniowie przestrzegani byli przed niszczeniem mienia szkoły, rozbojami, niewła-
ściwym zachowaniem wobec nauczycieli i swoich rówieśników na terenie szkoły i poza 
nią. Podnoszono temat odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne. Mó-
wiono też o prawach dziecka, ale także ich szacunku i posłuszeństwie wobec rodziców.  
Mocno zostały podkreślone relacje miedzy rodzicami i dziećmi. Zwrócono też uwagę na 
zagrożenia związane z niewłaściwym wykorzystaniem technologii informacyjnej i ko-
munikacyjnej (korzystanie z internetu i  telefonu komórkowego).

Z najmłodszymi uczniami rozmawiano o bezpieczeństwie na drodze do szkoły oraz 
o właściwych zachowaniach wobec nieznajomych. Dzieci otrzymały odblaski, które za-
mocowane do kurtek i tornistrów zwiększą ich bezpieczeństwo na drodze, szczególnie 
podczas zmierzchu. 

(SP1)

Groniczki znów aktywne

Policjanci w szkole Makulatura

Moja rodzinna miejscowość
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Piękne słoneczne przedpołudnie, jakich mało 
w tegorocznym wrześniu. Grupa młodych lu-
dzi z Polski i Niemiec wraz z opiekunami gro-
madzi się przy ulicy Szkolnej 20 na skwerze 
przed szkołą, by posadzić drzewo – miłorząb 
japoński. Drzewo będzie symbolizowało przy-
jaźń – od 15 lat znak rozpoznawczy projektu 
wymiany młodzieży między naszym Liceum 
i Erftgymnasium w Bergheim. To już dru-
gi posadzony przez nas wspólnie miłorząb. 
Pierwszy ma się dobrze przy siedzibie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kozach i niech tak zosta-
nie. Olivier Grossman – od początku projek-
tu jego koordynator i dusza – snuje refleksje 
o 15 latach naszych kontaktów i wadze tego 
doświadczenia dla obu stron. Nie politycy, 

nie dziennikarze, ale zwykli ludzie, zwłaszcza 
młodzież, budują pokój między narodami. To 
nadal dla nas wszystkich niebagatelne zadanie 
i wyzwanie. 
Podobne refleksje snujemy w Pałacu Cze-
czów podczas uroczystego spotkania z oka-
zji jubileuszu, w piątek 15 września. Cieszą 
uśmiechy absolwentów (spora grupa), 
nawet tych biorących udział w wymianie 
w 2002 roku, którzy przyjechali specjalnie 
z różnych stron Polski i z zagranicy, aby zno-
wu się spotkać. Łączą się z nami z Wielkiej 
Brytanii dwie uczestniczki – Polka i Niemka 
– towarzyszące sobie od lat w najważniejszych 
chwilach życia. Na ręce naszych przyjaciół 
przekazujemy szczególny prezent: długi zwój 

kolorowych kartek ze „śladami stóp”. Wypi-
sane zostały na nich wszystkie pary uczniów, 
które do tej pory przeszły razem wspólną dro-
gę. Trzeba podkreślić, gdyby nie zapał i kompe-
tencje koordynatorów projektu, przychylność 
rodziców, dyrekcji obu szkół, władz lokalnych 
i sponsorów, ten zamysł by się nie udał. Tym, 
którzy współwędrują też dziękujemy (Polsko- 
Niemiecka Współpraca Młodzieży).
Oczywiście nasi goście zwiedzili Kraków 
(w słońcu!), Katowice, Auschwitz i Bielsko 
w deszczu. Deszcz, jak łzy na koniec… Już 
myślimy o spotkaniu za rok w Bergheim. Wie-
rzę, że zapału wystarczy.

(Alina Nowak)

Od 1 września „Baczyński” ma nową siedzibę. Przez dwa lata w strukturze Liceum będą 
funkcjonować oddziały gimnazjalne, więc do tego czasu stanowimy jedną szkołę. Idee pa-
tronów: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Jana Pawła II są tak bliskie, 
tradycje i ceremoniał do siebie podobne, więc ten rozdział historii 
licealnej będzie tylko wzbogacony. W jednym artykule będziemy 
pisać o sukcesach licealistów i gimnazjalistów. Ale też o naszej od-
rębności, która kryje się w wymaganiach. By zostać licealistą, trzeba 
dobrze zdać egzamin gimnazjalny! Życzymy sobie, by wielu no-
wych uczniów otrzymało tytuł „Śląskiego Asa” (laureaci olimpiad 
ogólnopolskich), jak Gabriela Mynarska, której sukcesami chwa-
liliśmy się wielokrotnie. 

Wszystkim życzymy dobrego nowego roku szkolnego!
(Alina Nowak)

W czerwcu 2017 roku odbył się XXXV Wo-
jewódzki i XXI Ogólnopolski Przegląd Dzie-
cięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej 
„LIPA 2017” pod patronatem Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej. Warunkiem udziału było 
nadesłanie samodzielnie napisanych utworów. 
Uczennice naszej szkoły –  Emilia Malarz i Mar-
ta Jurczak – zostały laureatkami tego przeglądu. 
Nagrodą w konkursie jest udział w warsztatach 
literackich oraz druk zwycięskich utworów 
w specjalnie wydanej książce. Z pewnością bę-
dziemy chcieli przeczytać te utwory i życzymy 
laureatkom dalszych sukcesów w twórczej ak-
tywności literackiej.                        (SP 1)

15 lat wymiany młodzieży licealnej
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Kilka słów 
o nowej rzeczywistości licealnej

Sukcesy literackie 
w jedynce
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- Pracownicy zawsze są najważniejsi – mówi 
Andrzej Nycz, kozianin i prezes firmy Klimors. 
Mimo iż na przestrzeni lat z małego serwisu 
przedsiębiorstwo przeobraziło się w jed-
nego z największych w kraju producentów 
i serwisantów infrastruktury chłodniczo-
-technicznej, wartości wyznawane przez za-
rządzających nie zmieniły się – zadowolenie 
pracowników jest niezmiennie istotne. 
Nim jednak na liście płac pojawiły się pierw-
sze nazwiska, właściciel sam zajmował się 
serwisowaniem urządzeń chłodniczych. – 
Początki nie należały do najłatwiejszych, bra-
kowało materiałów, surowców – przyznaje. 
Duże zapotrzebowanie rynku na usługi i urzą-
dzenia klimatyzacyjne sprawiły, że w przed-
siębiorstwie pojawili się pierwsi pracownicy 
i uczniowie. Po 5 latach działalności w firmie 
pracowało już 10 osób, w kolejnych liczba ta 
sukcesywnie wzrastała, obecnie na sukces Kli-
morsu pracuje ponad 100 osób. – Kilka z nich 
jest z nami od samego początku, co bardzo nas 
cieszy – dopowiada właściciel.
Kadra menadżerska, przedstawiciele handlo-
wi, pracownicy biurowi, sprzedawcy, ale też 
wykwalifikowani rzemieślnicy – ślusarze, sto-
larze, spawacze, mechanicy samochodowi – 
to zespół pracujący na zadowolenie klientów. 
Dynamiczny rozwój sprawił, że działalność 
początkowo prowadzona w przydomowych 
garażach przeniesiona została do nowocze-
snej siedziby zlokalizowanej na powierzchni 
2 hektarów. – Powstała po kilku latach bu-
dowy, w 2010 roku. To pomieszczenia biu-
rowe, socjalne, salon sprzedaży detalicznej, 
garaże, magazyny. Zorganizowaliśmy także 
restaurację Al-di, przygotowującą obiady dla 
pracowników, ale też dla mieszkańców na-
szej miejscowości, którzy chętnie korzystają 
z usług cateringowych – mówi Andrzej Nycz. 
27 lat działalności pozwoliło wyspecjalizo-
wać się firmie w wielu płaszczyznach. Kli-
mors zapewnia klientom z Polski i Europy 
serwis, produkcję elementów składowych 
do zabudowy pomieszczeń sanitarno-chłod-
niczych, obsługę chłodni stacjonarnych oraz 
transportowych, prowadzi też sprzedaż czę-
ści. – Pracy mamy mnóstwo, dlatego działa-
jąc w kraju często korzystamy z pomocy in-
nych koziańskich przedsiębiorców z branży 
sanitarno-budowlanej – opowiada prezes. 
Za granicami – w Anglii, Czechach, Francji, 
Niemczech, Słowacji i na Węgrzech – bryga-
dy z Kóz budują chłodnie dla największych 
europejskich firm, m.in. z branży spożywczej. 
Nie zmienia to jednak faktu, że właściciel 
mocno związany jest z rodzinnymi Kozami, 

co potwierdza choćby mecenat i współpraca 
z Młodzieżową Orkiestrą Dętą. – Od wielu 
lat dofinansowujemy bieżącą działalność or-
kiestry oraz wyjazdy na koncerty – tłumaczy 
prezes. Klimors rokrocznie wspiera organi-
zatorów Dni Kóz, starostów dożynkowych, 
koziańskie placówki dydaktyczne podczas 
pikników szkolnych oraz strażaków z OSP 
Kozy. – To taki nasz lokalny patriotyzm – 
uśmiecha się prezes. 
Dodatkowe aktyw-
ności związane są 
także z pracownika-
mi, ich rodzinami 
i znajomymi. – Praca 
jest ważna, ale równie 
istotna jest atmosfe-
ra, integracja zespołu 
i społeczności – 
przekonuje Andrzej 
Nycz. W ostatnim 
czasie zorganizo-
wano dwudniowy 
piknik, w którym 
wzięło udział ponad 
150 osób, w więk-
szości to mieszkańcy 
naszej miejscowości. 
Była rywalizacja pa-
intballowa, atrakcje 
i animacje dla dzieci, 
zabawa taneczna, 
poczęstunek oraz 
efektowny pokaz la-
serów przygotowany 
po zmroku. Co waż-
ne, nad bezpieczeń-
stwem uczestników 
czuwała zewnętrzna 
firma ochroniarska. 
W ramach wyda-
rzenia odbyły się też 
zawody wędkarskie 
na stawach w Ko-
biernicach. Najlepiej 
z wędką radzili sobie 
kozianie – Adrian Ba-
ron (największa ryba 
oraz największa łącz-
na waga złowionych 
ryb – 1.miejsce), Krzysztof Medoń (2. miej-
sce) i Marek Droździk (3. miejsce). – Łowimy 
wspólnie od 2011 roku, piknik odbył się po raz 
pierwszy. Dopisała nam pogoda, zabawa była 
przednia, czego potwierdzeniem były pytania 
naszych gości o przyszłoroczną edycję, którą na 
pewno zorganizujemy – przekonuje prezes.

Świetna atmosfera przekłada się na zaan-
gażowanie w pracy, ta na przestrzeni lat zo-
stała doceniona przez kapituły nagradzające 
przedsiębiorców. W firmowej kolekcji znaj-
dują się m.in. prestiżowy Dedal – nagroda 
gospodarcza subregionu południowego 
2010, Godło Złoty Kask 2012, Złoty Filar 
Budownictwa 2011, Przedsiębiorca Roku 
2008, Gazele Biznesu 2008. 

– Wyróżnienia cieszą, ale patrzymy w przy-
szłość, chcemy się rozwijać. W planach mamy 
budowę magazynu oraz skierowanie oferty 
na rynki pozaeuropejskie, co zapewne stwo-
rzy kolejne miejsca pracy dla naszych miesz-
kańców – snuje plany Andrzej Nycz. 

(Mateusz Stwora)

Ciepły klimat chłodnictwa
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Podczas pikniku przygotowano sporo atrakcji dla najmłodszych

Szczególnym zainteresowaniem najmłodszych cieszyło się stoisko malowania twarzy

Przez kilka godzin trwała rywalizacja o miano najlepszego wędkarza w firmie Klimors



wydarzenia

Nr 10 - październik 2017 10

Przed nami listopad, miesiąc pamięci. Roz-
poczyna się Dniem Wszystkich Świętych, 
który  spędzamy na cmentarzu, dekorując 
groby najbliższych kwiatami. Odmawiając 
modlitwy za zmarłych zapewne w niejed-
nym sercu powraca tęsknota za najbliższy-
mi. Czasami pojawia się żal, że nie zdążyli-
śmy im podziękować za obecność w naszym 
życiu, za dar życia, wychowanie, pomoc ro-
dzinną czy sąsiedzką. 

W listopadzie obchodzimy też Święto Nie-
podległości. Ustanowione tuż po zakończe-
niu I wojny światowej, na trwałe stało się 
świętem narodowym dopiero w 1989 roku. 
W tym dniu warto pamiętać, że są na cmen-
tarzu groby osób, które walczyły o wolność 
naszej Ojczyzny. Różne były ich drogi do 
wolności, przez fronty wojen światowych, 
powstania, partyzantkę,  konspirację, po-
byt w obozach zagłady, w więzieniach, na 

Syberii. Nie wszyscy zginęli, część przeżyła 
i zmarła w Kozach. Dla przypomnienia po-
kazujemy kilka takich grobów. Pamiętajmy 
o modlitwie w intencji tych bohaterów spo-
czywających na naszym cmentarzu.

(red)

Pamięć o zmarłych

por. Aleksander Kunicki ps. „Rayski” (1898 - 
1986), rodzinnie związany z Kozami

Uczestnik I i II wojny światowej, wojny polsko-bolsze-
wickiej oraz III powstania śląskiego. Żołnierz armii au-
stro-węgierskiej, tzw. „błękitnej armii” gen. J. Hallera, 
Wojska Polskiego (3 Pułk Strzelców Podhalańskich), 
Armii Krajowej (batalion „Parasol”), oficer kontrwywia-
du. Podczas okupacji hitlerowskiej kierownik komór-
ki kontrwywiadu przy Komendzie Głównej ZWZ AK. 
Organizator oddziałów kontrwywiadowczych „Agat” 
przeznaczonych do rozpoznawania i likwidowania hi-
tlerowskich agend wywiadowczych i służb bezpieczeń-
stwa. Organizator zamachu na szefa warszawskiego 
gestapo, gen. Franza Kutscherę. Odznaczony orderem 
Virtuti Militari. W 1945 roku aresztowany przez władze 
UB, skazany na karę śmierci, w wyniku interwencji unie-
winniony. Autor wspomnień pt. „Cichy front”.

Benedykt Komędera  (1897 - 1984), kozianin

Przed I wojną światową członek koziańskiego „Sokoła”. 
Uczestnik I i II wojny światowej oraz wojny polsko-bol-
szewickiej. Żołnierz Legionów Polskich, Wojska Pol-
skiego (4 Pułk Strzelców Podhalańskich) oraz Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie (Samodzielna Brygada Strzelców 
Karpackich). Walczył w kampanii wrześniowej. W czasie 
II wojny światowej przeszedł szlak bojowy przez Syrię, 
Palestynę, Irak, Egipt, Włochy. Uczestnik bitwy pod Mon-
te Cassino. Odznaczony Krzyżem Legionowym, Krzyżem 
Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Krzyżem „Monte 
Cassino”, Krzyżem Zasługi z Mieczami (odznaczenia pol-
skie) oraz Gwiazdą Afryki, Gwiazdą Italii, Medalem za Woj-
nę (odznaczenia brytyjskie).
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Agnieszka Dobrakowska ps. „Lola” (1906 – 
2003), kozianka

Żołnierz Armii Krajowej. Organizatorka punktu kontak-
towego dla cichociemnych w Warszawie. Uczestniczka 
Powstania Warszawskiego, z którego trafiła kolejno do 
trzech obozów – w Pruszkowie, Frankfurcie nad Odrą 
oraz Landbergu. Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej 
oraz Medalem Wojska Polskiego.

Tadeusz Wawerski  (1908 - 1961), rodzinnie związa-
ny z Kozami

Uczestnik II wojny światowej. Pilot-obserwator w lotnic-
twie polskim, walczył w kampanii wrześniowej. Pilot-na-
wigator w siłach lotniczych Wielkiej Brytanii (RAF). Służył 
w polskim 300. Dywizjonie Bombowym. Wykonał 27 na-
lotów bombowych na tereny portowe i przemysłowe 
III Rzeszy. Zestrzelony, przeżył i trafił do obozu jenieckiego. 
Trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych oraz orde-
rem Virtuti Militari.

por. Adolf Staszkiewicz (1898 – 1920), kozianin

Podporucznik w 7. pułku piechoty Legionów Polskich. 
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Poległ w bitwie 
pod Brzostowicą Wielką 20 września 1920 roku. Po-
śmiertnie odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy 
oraz Krzyżem Niepodległości.

Józef Sablik   ps. „Rafał” (1911 - 1996), kozianin

Przed II wojną światową członek organizacji „Strzelec”. 
W czasie okupacji hitlerowskiej pierwszy dowódca pla-
cówki ZWZ w Kozach. Żołnierz Armii Krajowej. Więzień 
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Po wyzwoleniu 
aresztowany przez NKWD i wywieziony na Syberię, z któ-
rej powrócił końcem 1947 roku.
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Z każdego kolejnego startu siłacze z Kóz przy-
wożą liczne medalowe łupy. Nie inaczej było, 
gdy końcem września powrócili z mistrzostw 
świata w Czechach.
Podopieczni Stowarzyszenia Sportów Siło-
wych Benchpress z Kóz wystartowali w cze-
skim Trutnovie w trójboju siłowym, wyciska-
niu sztangi leżąc oraz martwym ciągu federacji 
GPC. Łącznie do rywalizacji przystąpiło aż 720 
zawodników, reprezentujących 32 kraje. 
Pomimo tak licznego grona kozianie swoją 
obecność zaznaczyli w sposób wyraźny. Cztery 
złote medale wywalczyli multimedaliści Wie-
sław Wróbel i Grzegorz Drewniany w męskiej 
części zawodów oraz panie Beata Kowalska 
i Patrycja Sekuła. Wśród srebrnych medalistów 
światowego czempionatu znaleźli się Konrad 
Majocha, Janusz Witkowski oraz w innych kon-
kurencjach Wiesław Wróbel i Grzegorz Drew-
niany. Ten ostatni sięgnął również w Czechach 
po brązowy krążek. Na największe uznanie za-
sługują wyniki w wyciskaniu sztangi leżąc Beaty 
Kowalskiej – 135 kg, Grzegorza Drewnianego 
– 190 kg i Konrada Majochy – 205 kg, który 

bliski był jednocześnie pobicia rekordu świata 
juniorów.
Kolejny występ wśród czołowych siłaczy świata 
wypadł dla grupy z Kóz pozytywnie. – Wyniki 
cały czas utrzymujemy na równym, wysokim 
poziomie i bez wątpienia jest to powód do za-
dowolenia. Mistrzostwa w Czechach wcale nie 
były łatwe. Sala, na której rywalizowaliśmy była 
ciasna, nie mieliśmy zbyt wiele miejsca na roz-

grzewkę. Cieszy, że nie przeszkodziło to nam 
w zdobyciu tylu medali – ocenił trenujący ko-
ziańskich zawodników Wiesław Wróbel.
To nie koniec emocji związanych z występami 
siłaczy reprezentujących gminę Kozy w paź-
dzierniku. Drużynę czeka w tym samym gronie 
rywalizacja w mistrzostwach świata federacji 
WUAP, które odbędą się w Pradze. 

(M)

W zawodach lekkoatletycznych, w biegach 
przełajowych i piłce nożnej wystartowali we 
wrześniu uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kozach.
Po osiem miejsc na podium podopieczni ko-
ziańskiej placówki sięgnęli podczas premiero-
wej edycji „Czwartków Lekkoatletycznych”, 
28 września. Ze zwycięstwa w skoku wzwyż cie-
szył się Stanisław Dużniak, nieco słabiej wypa-
dli Kacper Łukasik i Anna Pasierbska w skoku 
w dal oraz Igor Kasiuba w skoku wzwyż, finiszu-
jący rywalizację w swoich kategoriach na 2. po-
zycjach. Na „pudło” załapali się także: Kacper 
Łukasik w biegu na 60 metrów, Stanisław Duż-
niak w biegu na 60 m, Igor Fajt w skoku wzwyż 

oraz Jarosław Olma w skoku w dal.
Dzień wcześniej Jedynka wystawiła drużynę 
piłkarską do Gminnych Igrzysk. Ta sprosta-
ła oczekiwaniom, pokonując rówieśników 
z SP nr 2 1:0 oraz Szkoły Niepublicznej 8:2. 
Tym samym uzyskała awans do półfinału po-
wiatowego w minipiłce nożnej.
Reprezentantki SP nr 1 wygrały z kolei w piątek 
29 września zmagania w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych Igrzysk Młodzieży oraz Gim-
nazjady, pokonując Gimnazjum w Kozach, 
SP nr 2 i Szkołę Niepubliczną na poziomie klas 
IV-VI oraz klas VII. Uczennice Jedynki prze-
brnęły dzięki temu do finału na szczeblu powia-
tu.                    (SP Nr 1)

Przybywa osób chętnych do szkolenia w sekcji 
szachowej LKS Orzeł Kozy. W ślad za dosko-
naleniem umiejętności przez zawodników idą 
wyniki uzyskiwane w turniejach.
Szachistki i szachiści z Kóz wystartowali począt-
kiem października w Ligocie Miliardowicach 
w mistrzostwach na szczeblu powiatu. Indywi-
dualnie Tomasz Makuch wygrał wszystkie run-
dy i zajął 1. miejsce. Drużynowo SP nr 1 z Kóz, 
w której składzie znaleźli się Tomasz Makuch 
oraz Aleksandra Kulka, zajęła 2. pozycję, uzy-
skując awans do dalszego etapu rozgrywek.
Koziańska SP nr 2, z samymi zawodnikami 
LKS Orzeł w składzie (Adam Koza, Kacper 
Wojtusiak, Igor Mrozek i Julia Handzlik), skla-
syfikowana została na 3. miejscu.  (LKS)

Światowe medale

Wszechstronna JedynkaSzachowe szlify 
i sukcesy
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Na zdjęciu koziańscy medaliści mistrzostw świata, od lewej: Grzegorz Drewniany, 
Konrad Majocha, Wiesław Wróbel, Janusz Witkowski, Beata Kowalska i Patrycja Sekuła.
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Kolejny rekord
Biegacz LKS Orzeł Kozy Józef Koźmiński 
systematycznie poprawia swoje najlepsze 
wyniki.
Kozianin wystartował tym razem w Silesia 
Półmaratonie w Katowicach. Trasę pokonał 
w czasie 1 godziny, 18 minut i 26 sekund, 
poprawiając swój dotychczasowy życiowy 
wynik o minutę. Takie tempo dało Józe-
fowi Koźmińskiemu 10. miejsce w gronie 
aż 3 tys. uczestników biegu, jednocześnie 
biegacz Orła był 7. w mistrzostwach woje-
wództwa śląskiego w półmaratonie. Dodat-
kową atrakcją i nagrodą dla zawodników był 
finisz na Stadionie Śląskim w Chorzowie 
przy owacjach kilku tysięcy zgromadzonych 
tu kibiców. 

(M)

Drużyna siatkarek UKS Kozy rozpoczęła udział w tegorocznej Powiatowej Lidze Minisiat-
kówki. Organizatorem pierwszego turnieju ligowego był klub z Kóz, z racji remontu hali 
Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach korzystający z gościnności Szkoły Pod-
stawowej w Rybarzowicach. Do zawodów przystąpiło 14 zespołów. Czołowe cztery lokaty 
przypadły ekipom siatkarskim z Porąbki i Kęt, zawodniczki UKS Kozy sklasyfikowane zo-
stały na 8. miejscu. (M)

Zakończyła się zwycięska seria piłkarzy LKS 
Orzeł Kozy w rozgrywkach klasy B w bielskim 
podokręgu. W ostatnich meczach drużyna 
punktowała sporadycznie.
W b-klasowy sezon 2017/2018 kozianie 
wkroczyli trzema kolejnymi zwycięstwami, 
wspinając się do ścisłej czołówki ligowej 
tabeli. Niestety podopiecznym Jarosława 
Krystiana nie udało się formy podtrzymać 
na dłużej. Czwarty mecz sezonu przyniósł 
im punkt po remisie 0:0 z Żarem Między-
brodzie Bielskie, w następnych dorobku 
powiększyć nie zdołali. Orzeł przegrał 1:2 
w Jaworzu, a porażką 1:3 na własnym boisku 
zakończyło się prestiżowe starcie z sąsiadem 
z Bujakowa. W obu spotkaniach honorowe 
trafienia dla ekipy z Kóz zaliczył Przemysław 
Zontek.
Wobec punktowych strat kozianie znaleźli 
się w środku stawki z liczbą 10 „oczek”. Do 
liderującego Rotuza Bronów tracą 8 pkt. Do 
rozegrania pozostało jeszcze sporo meczów, 
w tym zaległe z października. Z powodu 
złych warunków pogodowych nie odbyły 

się zgodnie z planem potyczki Orła w ra-
mach 5. i 6. kolejki B-klasy, odpowiednio 
z Sokołem Zabrzeg i LKS-em Ligota.

LKS Orzeł Kozy – Żar Międzybrodzie Bialskie 0:0

GKS Czarni II Jaworze – LKS Orzeł Kozy 2:1 (1:0)

Gol: Zontek

LKS Orzeł Kozy – LKS Groń Bujaków 1:3 (1:1)

Gol: Zontek      (M)

W czeskim Frydku Mistku odbył się finał zawodów „Euroregionu Beskidy” w lekkiej atletyce. Wziął w nim udział Kacper Polakowski z Kóz. Na 
starcie rywalizacji stanęły reprezentacje Polski, Czech i Słowacji. W biało-czerwonej ekipie znaleźli się zawodnicy z Bielska-Białej, Żywca, Czecho-
wic-Dziedzic, Pszczyny, czy Wilkowic, natomiast akcentem koziańskim była obecność w składzie podopiecznego LKS Orzeł Kozy – Kacpra Pola-
kowskiego. Młody zawodnik w stawce rówieśników wypadł znakomicie, sięgając aż po 3 medale. Złoto wywalczył w skoku w dal, srebro w sztafecie 
4x300 metrów, a brąz w biegu na dystansie 300 m, uzyskując zarazem fantastyczny rekord życiowy 39,68 sek.                                          (R)

Siatkarskie początki

Na lekkoatletycznym finale

Orzeł obniżył loty

LKS Orzeł: Marcin Kozielski, Jakub Polakow-
ski, Dominik Orszulik, Marcin Stefanowicz, 
Jakub Honkisz, Przemysław Łoński, Łukasz 
Szołucha, Przemysław Pielesz, Przemysław 
Zontek, Patryk Pieczora, Jakub Mrozek, 
Sebastian Linowski, Grzegorz Puda, Jakub 
Kunicki, Daniel Mańkowski, Mateusz Stwo-
ra, Łukasz Duźniak, Dawid Żurek, Arkadiusz 
Majdoń, Marek Makarewicz, Kamil Zieleźnik, 
Adrian Handzlik.
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W bibliotece usłyszałam ostatnio historyjkę 
o tym, jak starszy Pan żartobliwie zwrócił uwa-
gę nastolatce, która „deptała trawnik”. Dziew-
czyna spiorunowała go wzrokiem i odeszła 
w milczeniu, obrażona. Czyli, właściwie, nic się 
nie stało. W tej anegdotce nie chodzi jednak, 
wbrew pozorom, o trawnik, i nie z powodu 
trawnika została mi ona opowiedziana. Z pol-
skiego zakazu deptania trawy żartuje wszak cały 
świat, włączając w to kraje o dorodnych trawni-
kach, którym deptanie przez tysiące stóp space-
rowiczów każdego dnia raczej nie przeszkadza 
rosnąć (choć wypada wspomnieć, że w owych 
krajach jest więcej wilgoci w powietrzu, a wil-
goć sprzyja roślinności). Oczywiście, gdybym 
w podobnie niefrasobliwy sposób wypowie-

działa się o naszym zakazie deptania trawy 
kilkanaście lat temu, mogłabym wpakować się 
w kłopoty. Tabliczki „nie deptać trawy” wy-
zierały wtedy z parkowych zagajników niczym 
metalowo-plastikowe kwiaty, a ich treści mu-
sieli przestrzegać i starsi i młodsi. Jedna rzecz 
jednak się nie zmieniła. Chodzi o nasz dystans 
do samych siebie, którego brak widoczny jest 
w tzw. „wojnie pokoleń”. Świat zmienił się 
bowiem diametralnie i to, co uchodzi za nor-
malne dla starszych, dla młodszych jest nie do 
pomyślenia i na odwrót. Stąd nieporozumienia. 
A jednak, ulice, skwerki i parki pozostają wspól-
ne. Trawie wszystko jedno, czy depta ją stary, 
czy młody. Tak się składa, że przypałacową 
trawę deptają dzień w dzień dziesiątki malut-

kich stópek przedszkolaków, które – z typową 
dla swojego wieku energią – cieszą się przy-
rodą wokół. Chyba wszyscy zgodzą się, że to 
przepiękny widok. Starsi zaś mogą spacerować 
alejkami, usiąść na ławce i podziwiać. A jest co 
podziwiać: dzieci, ptaki, wiewiórki, a nawet dwa 
bezczelne zające, które deptają trawnik swoimi 
długimi stopami i jeszcze zawadiacko strzygą 
przy tym uchem. Kiedy jednakże ktoś zażartu-
je z nieco zapomnianego już zakazu deptania 
trawników, może lepiej się zaśmiać, zamiast 
obrażać. Pamiętajmy, że przestrzeń, w której 
żyjemy, jest wspólna i, jeśli nie zabraknie nam 
dobrej woli i poczucia humoru, możemy się nią 
razem cieszyć bez względu na wiek.

(Aleksandra Radlak)

Felieton

Nie deptać trawników!

W pierwsze dni listopada, tak jak co roku, 
policjanci (a w szczególności odpowiedzial-
ni za kontrolę ruchu drogowego) czuwają 
nad bezpieczeństwem tych, którzy odwie-
dzają groby swoich najbliższych. Funkcjo-
nariusze sprawdzają prędkość, trzeźwość 
kierujących, stan techniczny pojazdów i kie-
rują ruchem w rejonie nekropolii i głównych 
tras komunikacyjnych. W akcję „Znicz” jest 
zaangażowanych bezpośrednio kilkanaście 

tysięcy policjantów. 
Doświadczenia poprzednich lat pokazują, 
że w okresie tych kilku dni dochodzi do wy-
padków, w wyniku których giną lub odno-
szą obrażenia setki kierujących pojazdami, 
pasażerów i pieszych. Statystyki Komendy 

Głównej Policji nie pozostawiają złudzeń, 
co do tragicznej prawidłowości: 

• „Znicz 2014” (3 dni): zginęło: 20, ran-
nych: 252, wypadków: 196, nietrzeź-
wych kierujących: 910.

• „Znicz 2015” (4 dni): zginęło: 36, ran-
nych: 340, wypadków: 294, nietrzeź-
wych kierujących: 1337.

• „Znicz 2016” (5 dni): zginęło: 49, ran-
nych: 654, wypadków: 534, nietrzeź-

wych kierujących: 1363.

Zanim wyruszymy w drogę, nale-
ży się odpowiednio przygotować. 
Unikajmy spożywania alkoholu co 
najmniej dzień przed wyjazdem. 
Kierowca powinien być wypoczęty 
i skoncentrowany. Należy dodat-
kowo sprawdzić, czy pojazd jest 
całkowicie sprawny technicznie 
(światła, płyny eksploatacyjne, stan 

opon). Kierowca i pasażerowie muszą mieć 
podczas jazdy zapięte pasy bezpieczeństwa, 
a dzieci należy umieszczać w dostosowa-
nym do ich rozmiarów foteliku lub na sie-
dzisku. 
Do wielu wypadków dochodzi głównie 

z powo-
du bra-
wurowej 
jazdy kie-
r o w c ó w 
i nadmiernej prędkości oraz szybko zmie-
niających się warunków atmosferycznych 
w ciągu doby. Początek listopada to czas, 
kiedy dochodzi do gwałtownego ochłodze-
nia i coraz szybciej zapada zmrok, dlatego 
każdy pieszy i rowerzysta również powinien 
pamiętać i zadbać o to, aby być widocznym. 
Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska, 
czy nawet zwykła latarka sprawią, że nad-
jeżdżający kierowca w porę nas zobaczy 
i ominie.
W pobliżu cmentarzy możemy spotkać bar-
dzo duże utrudnienia w ruchu kołowym, 
liczne objazdy, nowe oznakowanie i tym-
czasowe zmiany organizacji. Zwracajmy na 
nie szczególną uwagę, ponieważ tzw. „jazda 
na pamięć” może skończyć się wypadkiem, 
kolizją lub mandatem. Bądźmy w tym cza-
sie szczególnie ostrożni. Ważniejsze od wy-
gody i oszczędności czasu jest nasze życie 
i zdrowie.
 (Sebastian Harężlak)

Rozwiązanie krzyżówki
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki we wrześniowym numerze „Koziańskich Wiadomości”

(hasło: kamieniołom), nagrodę książkową otrzymała pani Emilia Urbańczyk.

Bezpieczny kozianin

Przed „ZNICZEM”

Kozy w liczbach od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierp-
nia 2017 roku:

125 – zgłoszone i podjęte interwencje policyjne
  14 – interwencje domowe
  20 – zdarzenia w ruchu lądowym (kolizje)
    2 – zatrzymani nietrzeźwi kierujący
    1 – rozpoczęta procedura Niebieskiej Karty
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Karol Czecz (1852-1910) i Aurelia Czecz 
(1868-1945) mieli siedem córek (Marię, 
Zofię, Helenę, Aurelię, Izabelę, Jolantę, 
Emilię) i jednego syna Jana. Ta liczna ro-
dzina starszego o dwa lata brata Hermana 
Czecza (dziedzica Kóz), mieszkała i gospo-
darowała w podkrakowskim Bieżanowie, 
majątku zakupionym przed laty przez Ka-
rola Humborga, dziadka braci Karola i Her-
mana. Z racji nazwy rodzinnego majątku, 
linię Czeczów wywodzącą się od Karola 
zwie się „bieżanowską”, w odróżnieniu od 
linii „kózkiej”, mniej licznej, której dało po-
czątek małżeństwo Hermana i Wilhelminy.
Matka Aurelia dbała o dobre wychowanie 
córek, nienaganne maniery i skromność. 
Do dworu Czeczów w Bieżanowie bezu-
stannie zjeżdżali goście na częste przyjęcia 
i bale tym chętniej, że dom pełen był słyną-
cych z urody panien.
Najstarsza z córek Karola – Maria (1892-
1985) wyszła w 1915 roku za swego kuzyna 
Mariana Czecza z Kóz. Zofia (1893-1978) 
zawarła związek małżeński z dyplomatą 
Stanisławem hrabią Skarbkiem, z którym 
do II wojny światowej mieszkała w wie-
lu stolicach Europy, aby pod koniec życia 
osiąść w Londynie. Helena (1895-1966) 
wyszła za profesora Akademii Rolniczej 
Stanisława Nowina-Konopkę, właściciela 
majątku w podkrakowskich Mogilanach. 
Imienniczka matki, Aurelia (1898-1970), 
osiadła po ślubie najbliżej Kóz. Jej mężem 
był baron Edmund Larisch właściciel zam-
ku i majątku w Bulowicach. Izabela Czecz 
(1900-1956) była dwa razy zamężna. Jej 

pierwszym wybrankiem był filolog, wykła-
dowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Wincenty Chrzanowski. Po jego śmierci 
Izabela wyszła drugi raz mąż, za Włodzimie-

rza Puchalskiego (1909-1979), znanego 
fotografa, reżysera i autora książek o tema-
tyce przyrodniczej. Mężem Jolanty (1904-
1994) był generał Mieczysław Ledóchow-
ski, blisko spokrewniony z rodzeństwem 
świętych: świętą Urszulą Ledóchowską, 
błogosławioną Marią Teresą Ledóchowską 
oraz jezuitą Włodzimierzem. Najmłodsza 
z sióstr Emilia (1910-1994) wyszła za kuzy-
na męża starszej siostry Heleny – profesora 
Stanisława Medarda Konopkę.
Jedyny męski potomek Karola i Aurelii 
Czeczów – Jan (1894-1971) wziął ślub 

z Marią Belina-Brzozowską. Jan ukończył 
studia rolnicze w Wiedniu ze specjalnością 
ichtiologia. Osiadł w majątku Zaborze, koło 
Oświęcimia, gdzie prowadził 120. hektaro-

we gospodarstwo stawów rybnych. Na nim 
spoczął obowiązek przedłużenia bieżanow-
skiej linii rodu Czeczów. Z Marią miał trój-
kę dzieci, synów Karola i Janusza oraz córkę 
Izabelę. O synach Jana Czecza opowiemy 
w kolejnych odcinkach Koziego raju.

(Bartłomiej Jurzak)

Tekst powstał w oparciu o informacje zawarte w pu-

blikacjach: Bogna Wernichowska „Opowieści pol-

skich dworów”, Kraków 2013; www.dworczeczow.pl; 

zaborze.gminaoswiecim.pl; portal geni.com; zbiory 

Izby Historycznej im. A. Zubera.

Wiewiórki z Przedszkola Publicznego po-
znawały w bibliotece historię Kóz. Dzieci 
chciały wiedzieć, co oznacza określenie 
„nasi przodkowie”, kim oni byli, jak żyli, jak 
mieszkali i jak się ubierali. Ciekawiło je, ja-
kich narzędzi używali kozianie w domu, na 
roli i jak wyglądała nasza miejscowość sto 
lat temu. Zaskoczeniem dla nich był fakt, że 
przed laty kościół parafialny w Kozach był 
drewniany. Herb rodziny Czeczów wiszący 
w sali rodu Izby Historycznej stał się pre-
tekstem do przytoczenia legendy o dwóch 
kozach i powstaniu naszej miejscowości po 
najeździe tatarskim.

(gbp)

Kozi raj 
Czeczowie bieżanowscy

W Izbie o Kozach

 W dworze Czeczów w Bieżanowie - tańczą Jan Czecz z siostrą Marią (pocz. XX wieku)
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17 września w Domu Kultury odbyło się spo-
tkanie autorskie z Kamilą Czul, której debiu-
tancka książka „Pani Kebab” miała premierę 
kilka dni wcześniej. Kamila jest kozianką, od 
11 lat mieszka w Leeds, w Wielkiej Brytanii. 
Jest nauczycielką i tłumaczką języka angiel-
skiego. W książce dzieli się z czytelnikami 
swoimi emocjami, wynikającymi z życiowych 
doświadczeń. Posługuje się niezwykle lekką 
i bezpośrednią narracją. Zapraszamy do lektu-
ry! Dla nas, kozian, to pozycja obowiązkowa. 
Książkę można wypożyczyć w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej.     (DK)

Zapraszamy na otwarcie wystawy Moniki Magiery, młodej kozianki, wyróżnionej pod-
czas tegorocznej edycji Promocji Młodych Talentów. Wernisaż odbędzie się 24 listopada 
o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy!                      (DK) 

Zapraszamy internautów do głosowania na 
zgłoszone prace fotograficzne do konkursu 
„Kozy, kozianie – zapis subiektywny”.  To 
jeden z etapów oceny fotografii i wyłonienia 
pracy do nagrody internautów.

Jak to zrobić?
1. sposób: Prace będą umieszczane na stro-
nie internetowej www.domkultury.kozy.pl 
w zakładce „Konkursy, przeglądy, festiwale” 
pod nazwą „Kozy, Kozianie – zapis subiek-
tywny 2017” i opatrzone numerem konkur-
sowym. Głosy należy oddawać drogą elek-
troniczną na adres e-mail: konkurs@kozy.pl 
w dniach od 23 października do 6 listopada 
2017 r. do godz. 14.00, w treści wpisując nu-
mer pracy oraz imię i nazwisko głosującego. 
Jeden właściciel adresu e-maila może oddać 
tylko jeden głos. Niespełniające wymogów 
wiadomości e-mail nie będą brane pod uwa-
gę w głosowaniu.

2. sposób: Prace zostaną zamieszczone 
przez Organizatora na stronie serwisu 
Facebook pod adresem: www.facebook.
com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny, 
w albumie o nazwie „Kozy, Kozianie - zapis 
subiektywny 2017” i opatrzone numerem 
konkursowym, gdzie będą oceniane przez 
internautów poprzez „polubienie” pracy. 
„Polubienia” prac zostaną zliczone 6 listo-
pada 2017 r. o godz. 14:00. 

Jednocześnie Organizator informuje, iż 
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsoro-
wany, popierany ani przeprowadzany przez 
serwis Facebook ani z nim związany.

11 listopada o godz. 17.00 zapraszamy do 
galerii Domu Kultury (ul. Krakowska 2) 
na wernisaż wystawy fotograficznej kon-
kursu „Kozy, kozianie – zapis subiektywny 
2017”. Podczas wernisażu zostaną ogłoszo-
ne jego wyniki. Konkurs organizowany jest 
w ramach zadania publicznego wspieranego 
przez Gminę Kozy przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy 
oraz Dom Kultury.

(DK)

Dom Kultury zaprasza 5 listopada 2017 r. o godz. 16.00 na spektakl „Słodki drań” z Dariuszem Gnatow-
skim w roli głównej. Bezpłatne wejściówki – ilość ograniczona – do odebrania w Domu Kultury.     (DK)

„Kozy, kozianie – 
zapis subiektywny” 

głosowanie 
internautów

Wystawa kozianki

„Pani Kebab” – kozianka zaprasza 
w ekscytującą podróż
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Lubisz śpiewać?  
Zapraszamy do nas!

Chór Domu Kultury zaprasza młodzież i dorosłych do zespołu. Najważ-
niejszym warunkiem przyjęcia jest chęć śpiewania. Nie jest wymagana zna-
jomość czytania nut, a jedynie zapał, muzykalność i słuch muzyczny. Chór 
zapewnia regularne ćwiczenia dykcji, emisji głosu, naukę śpiewu.
Repertuar muzyczny zespołu jest zróżnicowany – od pieśni sakralnych, 
świeckich, ludowych po styl gospel. Chór na bieżąco poszerza swój reper-
tuar koncertowy i zaprasza chętnych do wstąpienia w swoje szeregi. Każ-
dy może przyjść w godzinach prób, które odbywają się we wtorki i środy 
w godz. 19.00 – 20.30 w Domu Kultury. Założycielką i dyrygentką ama-
torskiego zespołu chóralnego, który działa od marca 2009 roku, jest Anna 
Czaplińska-Syjota. Przyjdź i zobacz, jaką frajdę daje zespołowe śpiewanie.
Kontakt tel.: 606-882-174 lub 532-585-594

(DK)

Tajemnica

Zachęcamy mieszkańców do obejrzenia 
programu telewizyjnego TVP 3 Kato-
wice w sobotę, 21 października o godz. 
21.20. Będzie niespodzianka!

(gbp)

Nowy sezon, 
nowe plany

Dzierganie wśród książek przyciąga do 
biblioteki panie, które lubią robótki 
ręczne. Z każdego spotkania wychodzą 
bogatsze o nowe pomysły. We wrze-
śniu przygotowywały się do rozpoczęcia 
przygody z igłą smyrneńską. 

(gbp)

Komunikat
Gminna Biblioteka Publiczna informu-
je, że w dniach 30-31 października (po-
niedziałek-wtorek) biblioteka będzie 
nieczynna ze względu na prace konser-
watorskie w Pałacu.
Za utrudnienia przepraszamy.

(gbp)

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna, Kozy, ul. Krakowska 5, tel. 33 817 41 09, e-mail: wiadomosci@kozy.pl
Gazeta dostępna na www.gbpkozy.pl.
Redaktor naczelny: Mateusz Stwora. Redakcja: Krystyna Kusak, Monika Olma, Marek Małecki, Marcin Nikiel.
Teksty powstały przy współpracy Urzędu Gminy Kozy i podległych jednostek samorządowych.
Druk: drukarnia Propak, Partyzantów 52, 32-650 Kęty.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie również prawo do skrótów i redagowania tekstów.
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„Wielka woda”, „Nie żałuję” czy „Czy te oczy 
mogą kłamać?” – te i inne utwory usłyszeć moż-
na było 16 września w Domu Kultury. Z kon-
certem pt. „Agnieszka”, prezentującym postać 

„Poetessy”, autorki tekstów ponad dwóch 
tysięcy piosenek, Agnieszki Osieckiej, wystą-
pili wokaliści Grupy Wokalnej Domu Kultury 
do akompaniamentu fortepianowego Pawła 

Stępnia. Opiekę wokalną koncertu sprawowała 
Anna Czaplińska-Syjota, autorką scenariusza 
koncertu była Sabina Piskorek-Oczko.          (DK)

W tym numerze gazety poznamy słowa związane z jesienią 
oraz czas przeszły.

The leaves are turning yellow, orange and red. Chestnuts, 
acorns and pine-cones are falling from the trees. It is getting 
dark, cold and foggy. We had a nice summer but it’s time to 
get our sweaters and coats out of the closet.

leaves – liście
yellow – źółte
orange – pomarańczowe
red – czerwone
to turn – zmieniać/stawać się (bezokolicznik)
are turning – zmieniają/stają się (teraz)
chestnuts – kasztanty
acorns – żołędzie
pine-cones – szyszki
to fall – spadać (bezokolicznik)
are falling – spadają (teraz)
from – z
it is getting dark – robi się ciemno
cold – zimno
foggy – mgliście
had – forma przeszła od „to have” (mieć)
sweaters – swetry
coats – płaszcze
closet – szafa

W powyższym tekście powiedziano, że „mieliśmy ładne 
lato” (we had a nice summer), ale to czas, aby wyciągnąć 
(„get out”) z szafy swetry i płaszcze. W języku angielskim, 
czas przeszły prosty tworzymy poprzez zastosowanie formy 
przeszłej czasownika. W niektórych słowach jest to końców-
ka „ed”, a w niektórych tzw. forma nieregularna, jak w słowie 
„have” (mieć), które w czasie przeszłym zmienia się na „had”. 
Kolejne czasowniki w czasie przeszłym już wkrótce.

(gbp)

Koncerty, spektakl, wystawa – imprezowy zawrót głowy! A to wszystko za 
sprawą realizacji projektu „Polski dwór – kultura podstawą życia społecznego”. 
8 października przenieśliśmy się w czasie do lat trzydziestych XX wieku i za-
prosiliśmy Państwa w progi Pałacu, jako gości Mariana i Marii Czeczów.  Od-
był się wtedy koncert będący rekonstrukcją spotkania rodziny baronów m. in. 
z księdzem Franciszkiem Żakiem, czy grającym na fortepianie krewnym Janem 
Czeczem (w tej roli pianista Jan Nowak). 
20 października o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy na wystawę pt.: „Anna 
Grabowska z wizytą u Czeczów”, którą będzie można zwiedzać przez kilka ty-
godni. 27 października o 18.00 rozpocznie się koncert zaduszkowy, podczas 
którego wystąpi zespół wokalny Bi-Bi Singers. 11 listopada będzie można zoba-
czyć rekonstrukcję przyjazdu do Kóz ułanów wraz z Marszałkiem Piłsudskim, 
impreza rozpocznie się o godzinie 19.00 przed Pałacem Czeczów. 
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny! Przypominamy również, 
że w każdym momencie można dołączyć do grupy teatralnej, przygotowującej 
spektakle rekonstrukcyjne pod okiem Pawła Sablika. Zachęcamy do udziału!
Szczegółowe informacje na temat wydarzeń związanych z projektem znajdą 
Państwo na plakatach oraz na stronie www.domkultury.kozy.pl

(DK)

Wielkie śpiewanie

Gorąco w Pałacu!
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Rekonstrukcja spotkania u Czeczów

Angielski dla wszystkich
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1 października przy pięknej słonecznej po-
godzie na stadionie LKS „Orzeł” w Kozach 
odbyło się Święto Wiatru Halnego. Impreza 
została poprzedzona warsztatami (29.09.), 
które umożliwiły zbudowanie latawca pod 
okiem doświadczonych instruktorów.
Jak co roku do wspólnej zabawy z wielo-
barwnymi, własnoręcznie wykonanymi 
latawcami, zgłosiło się wielu uczestników 
w różnym wieku. Na koziańskim niebie 
zostały rozegrane minizawody latawcowe 
w trzech kategoriach (do lat 7, do lat 16 i po-
wyżej lat 16). W ogólnej klasyfikacji pierwsze 
miejsce zajął Bartosz Morawski, drugie – Jo-
anna Mosor, trzecie – Mateusz Nycz.
Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie 
Organizatora: www.domkultury.kozy.pl.

(DK)

Zagłosuj 
na bibliotekę!

Zachęcamy do głosowania na naszą bibliotekę. 
Dzięki Państwa głosom możemy bezpłatnie 

otrzymać zestawy nowych książek.
(gbp)

O tym, że czytanie książek jest bardzo ważne wiedzą już wszystkie przed-
szkolaki z Przedszkola Publicznego, które we wrześniu odwiedziły bibliote-
kę. Czekała na nie bajka o Franklinie i jego bibliotecznej przygodzie, a także 
zajęcia plastyczne, podczas których rysowały bajkowe postacie.
Dzieci dobrze czują się pomiędzy bibliotecznymi regałami i wiedzą, że 
o książki należy dbać i szanować je. My przekonujemy je, że czytanie książek 
rozwija wyobraźnię, słownictwo, zaspokaja ciekawość. Zainteresowaniem 
cieszy się zawsze kącik dla malucha, w którym mogą obejrzeć literaturę dzie-
cięcą, ale też pobawić się i pokolorować bajeczki, gdy przychodzą z dorosły-
mi wypożyczyć książki.            (gbp)

Święto Wiatru Halnego
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Franklin i książka z biblioteki
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Program obchodów 
Święta Niepodległości

Kozy 2017 r.
piątek, 10.11.2017 r.

9.00 XXI Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 
(przesłuchania konkursowe) Pałac Czeczów.

10.20

Biało-czerwono pod platanem – happening 
organizowany przez L.O. im. K. K. Baczyńskie-
go w Kozach. Zapraszamy dzieci i młodzież 
oraz mieszkańców Kóz do wspólnego śpiewa-
nia i świętowania.

sobota, 11.11.2017 r.

9.00 Msza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. św. 
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach

10.00 
Uroczystość wciągnięcia flagi na maszt oraz 
złożenie wiązanek kwiatów pod tablicami pa-
miątkowymi.

ok. 10.30 VIII Koziański Bieg Niepodległości 
– start pl. Ks. K. Kochaja.

ok. 11.15
Po wojskowemu – znaczy sprawnie – pokaz 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
im. T. Kościuszki z Bielska-Białej (hala CSW).

ok. 11.30 Dekoracja zwycięzców biegu (hala CSW).

16.00
Szabla dla legionistów i w II Rzeczpospolitej 
– wystawa i prelekcja Kazimierza Sztafy (Pałac 
Czeczów)

17.00
Kozy, kozianie – zapis subiektywny – werni-
saż pokonkursowej wystawy fotograficznej – 
galeria w Domu Kultury w Kozach.

19.00

Przybyli ułani – inscenizacja na podstawie 
historii pobytu legionistów Piłsudskiego 
w Kozach oraz wystawa historyczno-malarska 
„Anna Grabowska z wizytą u Czeczów” 
(Park i Pałac Czeczów).

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach Programu Kultura – Interwencje 2017.

Zmiana organizacji ruchu 11 Listopada 
•	 parking przy Szkole Podstawowej nr 1 (na Placu Ks. K. Kochaja) 

zostanie zamknięty, 
•	 w godzinach 10.00-11.30 będzie zamknięty ruch na Placu 
     Ks. K. Kochaja,
•	 w godzinach 10.30-11.10 będzie zamknięty ruch na ulicach: 

Młyńska, Topolowa, Cmentarna (trasa Biegu Niepodległości).

foto: Marek Małecki

Pod platanem zaplanowno doroczny happening 
z udziałem dzieci i młodzieży

8. Koziański Bieg Niepodległości wystartuje 
z pl. Ks. Karola Kochaja

Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt odbędzie się przy 
kościele pw. św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Pod platanem zaplanowno doroczny happening 
z udziałem dzieci i młodzieży

Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt odbędzie się przy 
kościele pw. św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza


