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Termomodernizacja Jedynki

Nowe oświetlenie

Kierowco, zwolnij!
Zakończono I etap termomodernizacji bu-
dynku SP nr 1 przy Pl. Ks. Karola Kochaja 
w Kozach. W budynku wymieniono wyeks-
ploatowane i nieszczelne okna i drzwi.  Dach 
nad budynkiem ocieplono dodatkową warstwą 
wełny mineralnej. Wykonano nowe pokrycie 
i obróbki z blachy tytanowo-cynkowej. Ścia-
ny ocieplono styropianem. Elewacja budynku 
zyskała nową kolorystykę. Od strony wejścia 
do Centrum Sportowo-Widowiskowego do 
budynku dobudowano szyb windowy. Win-

da umożliwia osobom niepełnosprawnym 
swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń 
w szkole. W celu likwidacji barier architekto-
nicznych dla osób niepełnosprawnych prze-
brukowano plac przed wejściem głównym do 
budynku.
Etap II termomodernizacji wykonany zostanie 
w roku 2019. Obejmować będzie wymianę ko-
tłowni gazowej oraz wymianę instalacji central-
nego ogrzewania w całym budynku szkoły.

(UG)

Z myślą o bezpieczeństwie pieszych i kierow-
ców w naszej miejscowości zamontowane zo-
stały elektroniczne urządzenia mierzące pręd-
kość przejeżdżających pojazdów. Nowoczesne 
rejestratory pojawiły się przy ulicach Nadbrzeż-
nej oraz Przeczniej. Specjalny ekran wyświetla 
dozwoloną prędkość oraz rejestruje prędkość 
przejeżdżającego pojazdu wyświetlając komu-
nikat „ZWOLNIJ” kierowcom, którzy porusza-
ją się szybciej, niż powinni. Rejestratory spotkać 
możemy w wielu miejscach w naszym regionie. 
Statystyka utwierdza w przekonaniu, że urzą-
dzenia realnie wpływają na reakcje kierowców, 
którzy zwalniają w monitorowanych miejscach. 

(red)

W ramach bieżących inwestycji w Kozach systematycznie pojawiają się 
nowe punkty oświetleniowe, modernizowane jest również stare oświetlenie. 
W ostatnich dniach zabudowano nowoczesne lampy LED przy ulicy Prze-
mysłowej, trwają prace związane z montażem oświetlenia przy ulicach Spół-
dzielczej i Błękitnej. W planach są kolejne miejsca, które zyskać mają nowe 
oświetlenie poprawiające bezpieczeństwo, szczególnie w okresie jesienno-
-zimowym.                        (UG)

We wrześniu uroczyście otwarte zostało nowe Przedszkole Integracyj-
ne przy ulicy Akacjowej. Równocześnie przebudowano ulicę Akacjo-
wą na całym odcinku, w pobliżu placówki powstały miejsca parkingo-
we. Chcąc zapewnić wygodę rodzicom odwożącym swoje pociechy 
do przedszkola, obok obiektu powstaje dodatkowy parking mogący 
pomieścić 16 samochodów osobowych, co zapewne usprawni ruch 
samochodowy wokół przedszkola.          (UG)

Większy parking
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Po raz 20. wręczono Nagrodę Starosty Biel-
skiego im. księdza Józefa Londzina. W gronie 
nominowanych do prestiżowego wyróżnienia 
znalazł się kozianin Benedykt Gawęda, były 
prezes Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Kozach.
Z Panem Benedyktem rozmawialiśmy w lipco-
wym wydaniu Koziańskich Wiadomości. W Ko-
zach to osoba znana przede wszystkim z lokalnej 
działalności społecznej. Od 1997 roku Benedykt 
Gawęda związany był z Kołem Emerytów, Ren-

cistów i Inwalidów w Kozach, którego był pre-
zesem przez kilkanaście lat. Wcześniej pracował 
m.in. jako mistrz tkalni w bielskich zakładach 
wełnianych, pełnił również funkcję ławnika są-
dowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-
-Białej. Jest inicjatorem wydarzeń kulturalnych, 
spotkań i wycieczek dla seniorów. 
Podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim 
w Bielsku-Białej, kozianin otrzymał wyróżnie-
nie oraz dyplom gratulacyjny. – Jestem zado-
wolony i szczęśliwy, że w jesieni mojego życia, 

po zakończeniu pracy na rzecz emerytów, 
otrzymałem takie wyróżnienie. To zaszczyt dla 
mnie, mojej rodziny i emerytów, których repre-
zentowałem. Cieszę się, że ta praca została do-
strzeżona i doceniona – powiedział Benedykt 
Gawęda.
Spośród 10. nominowanych osób przez wszyst-
kie gminy powiatu bielskiego, laureatem Nagro-
dy Starosty Bielskiego im. księdza Józefa Londzi-
na został Roman Pękala z gminy Porąbka.

 (red)

Kto nie był, niech żałuje. Koncert chórów w Domu Kultury w Kozach, 
w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Chórów Gaude Cantem był 
czystą radością czerpaną z pieśni. To nie był koncert konkursowy, któremu 
z natury rzeczy towarzyszy stres prezentacji przed srogim jury festiwalu, 
sala Domu Kultury pozwoliła na luz i szczerość artystyczną. Chóry, które 
gościliśmy, Lutnia z Pszczyny oraz Kantilena z Pragi okazały się laureatami 
tegorocznej edycji festiwalu, co może wskazywać na bardzo wysoki poziom 
artystyczny prezentacji. Na to wszystko nałożyła się atmosfera koncertu 
pełna przyjaźni i wzajemnej sympatii. Zainteresowanych wspomnieniami 
z festiwalu Gaude Cantem odsyłamy do portalu You Tube, gdzie można 
znaleźć filmy z koncertów inauguracyjnych kolejnych edycji festiwalu.

(mm)

Mateusz Stwora, spiker podczas 
meczów domowych Podbeskidzia 
Bielsko-Biała oraz konferansjer, po 
raz kolejny zapracował na wysoką 
ocenę w raporcie sporządzonym 
przez Polski Związek Piłki Nożnej. 
Miniony sezon (2017/2018) za-
kończył z notą 5,18 w skali od 
1 do 6, zajmując 2. miejsce w stawce 
spikerów klubów I-ligowych oraz 
3. lokatę w całej Polsce. 
– Oceny za poszczególne mecze 
przyznają delegaci z różnych zakąt-
ków kraju, ich opina jest pozbawio-
na emocji, a co za tym idzie obiek-
tywna. Wysokie noty cieszą. Można 

powiedzieć, że w pewnym stopniu to zasługa 
również kibiców z Kóz. Warto zauważyć, że 
kozianie to jedna z najliczniejszych grup spoza 
Bielska-Białej pojawiająca się na stadionie – 
mówi Stwora.

Pochodzący i mieszkający w Kozach Mate-
usz Stwora jest spikerem Podbeskidzia od 
sezonu 2011/2012, kiedy to bielska druży-
na debiutowała w rozgrywkach Ekstraklasy. 
Regularnie plasuje się w gronie czołowych 
spikerów piłkarskich w kraju, przed rokiem 
klasyfikację wygrał i podczas specjalnej gali 
odebrał nagrodę z rąk prezesa PZPN Zbi-
gniewa Bońka.

(red)

Wyróżniony społecznik

Prawdziwa radość

Spiker w gronie najlepszych
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Wybory samorządowe 2018 r.
Za nami I i II tura wyborów samorządowych, 
podczas których wybieraliśmy radnych do 
Rady Gminy Kozy, Rady Powiatu Bielskiego 
oraz do Sejmiku Województwa Śląskiego, jak 
również Wójta Gminy Kozy. 
Wybory w gminie przeprowadziły:
Gminna Komisja Wyborcza powołana przez 
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej w na-
stępującym składzie:
• Anna Typek przewodnicząca
• Małgorzata Bednarz z-ca przewodniczącej

oraz członkowie:
• Krystyna Kućka
• Marcin Panek
• Ewa Pilszak   
• Agnieszka Polok-Skrudlik
• Beata Skoczylas
• Ewa Sromek

• Joanna Wetulany
oraz 10 Obwodowych Komisji Wyborczych 
powołanych przez Komisarza Wyborczego w 
Bielsku-Białej I.
W tych wyborach po raz pierwszy nastąpił po-
dział na:
1. obwodowe komisje wyborcze ds. przepro-

wadzenia głosowania, które pracowały w 
obwodach od godz. 7.00 do 21.00,

2. obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia 
wyników głosowania, które ustalały wyniki 
wyborów po zakończeniu głosowania, tj. od 
godz. 21.00 aż do skutku.

Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała 
ogółem 51 list kandydatów na radnych zgło-
szonych przez następujące komitety wyborcze:
• Komitet Wyborczy Wyborców CZAS PO-

ZYTYWNYCH ZMIAN - zgłosił 15 kandy-

datów
• Komitet Wyborczy Wyborców POSTĘP I 

WSPÓLNOTA DLA MIESZKAŃCÓW                                                      
- zgłosił 9 kandydatów 

• Komitet Wyborczy PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ - zgłosił 12 kandydatów

• Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓL-
NIE DLA GMINY KOZY - zgłosił 15 kan-
dydatów

oraz 3 kandydatów na wójta gminy:
• Pan Krzysztof Fiałkowski zgłoszony przez 

KWW CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN
• Pan Jacek Kaliński zgłoszony przez KWW 

WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY
• Pan Piotr Wojtusiak zgłoszony przez KWW 

POSTĘP I WSPÓLNOTA DLA MIESZ-
KAŃCÓW 

okręg nr 1 Naglik Ewa KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ spośród 4 kandydatów

okręg nr 2 Zelek Miłosz KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY spośród 3 kandydatów

okręg nr 3 Kożuch Dorota KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY spośród 4 kandydatów

okręg nr 4 Groszek Monika KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY spośród 4 kandydatów

okręg nr 5 Król Mariusz KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY spośród 3 kandydatów

okręg nr 6 Obajtek Agata KWW CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN spośród 3 kandydatów

okręg nr 7 Prochot Małgorzata KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY spośród 3 kandydatów

okręg nr 8 Ślosarczyk Wiesław KWW CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN spośród 3 kandydatów

okręg nr 9 Jędrzejas Grzegorz KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY spośród 3 kandydatów

okręg nr 10 Dudys Wojciech KWW CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN spośród 4 kandydatów

okręg nr 11 Baścik Leszek KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY spośród 3 kandydatów

okręg nr 12 Sołczykiewicz Mateusz KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY spośród 3 kandydatów

okręg nr 13 Konior Jarosław KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY spośród 3 kandydatów

okręg nr 14 Malarz Władysława KWW CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN spośród 4 kandydatów

okręg nr 15 Zembowicz Monika KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY spośród 4 kandydatów

W wyniku głosowania przeprowadzonego 21 października br. radnymi Rady Gminy Kozy zostali:

W wyborach do Rady Powiatu Bielskie-
go z naszej miejscowości zostali wybrani: 
Edward Kućka zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL oraz Grzegorz Szetyński 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ.

W wyborach wójta gminy 21 października 3 kan-
dydatów otrzymało następującą liczbę głosów:
•	 Krzysztof	Fiałkowski	 -	2395
•	 Jacek	Kaliński		 -	2665
•	 Piotr	Wojtusiak	 -			918

W związku z tym, iż żaden z kandydatów nie 
otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych 
głosów, 4 listopada 2018 r. odbyło się ponow-
ne głosowanie na dwóch kandydatów:
Krzysztofa	Fiałkowskiego	
Jacka	Kalińskiego.

Kandydaci w ponownym głosowaniu otrzy-
mali następująca liczbę głosów:
•	 Krzysztof	Fiałkowski	 -	1898
•	 Jacek	Kaliński		 -	3514

W wyniku ponownego głosowania Wójtem 
Gminy Kozy został wybrany Pan	 Jacek	
Kaliński.

Do głosowania w I turze przystąpiło 6.039 
wyborców na 10.142 uprawnionych do 
głosowania, co stanowi 59,54 % frekwencji 
wyborczej. Do głosowania w II turze przy-
stąpiło 5.439 wyborców na 10.168 upraw-
nionych do głosowania, co stanowi 53,49 % 
frekwencji wyborczej.

(oprac. Monika Olma)

Dziękuję za pracę wszystkim Członkom 
Gminnej Komisji Wyborczej w Kozach, 
Członkom Obwodowych Komisji Wy-
borczych w Kozach oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym w wykonanie 
tak odpowiedzialnego zadania, jakim 
było przygotowanie i przeprowadzenie 
wyborów samorządowych w dniu 
21 października 2018 r. oraz w dniu 
4 listopada 2018 r.

Gratuluję wszystkim wybranym Rad-
nym Rady Gminy Kozy oraz Wójtowi 
Gminy Kozy.

Krzysztof Fiałkowski 
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8 listopada 2018 r. odbyła się XLIV sesja Rady 
Gminy Kozy, na której podjęto następujące 
uchwały:
1) Nr XLIV/337/18 w sprawie Statutu Gmi-

ny Kozy,
2) Nr XLIV/338/18 w sprawie Programu 

współpracy gminy Kozy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2019,

3) Nr XLIV/339/18 w sprawie szczegóło-
wych zasad wnoszenia inicjatyw obywatel-
skich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji obywa-
telskich inicjatyw uchwałodawczych oraz 
formalnych wymogów, jakim muszą odpo-
wiadać składane projekty,

4) Nr XLIV/340/18 w sprawie aktualności 
studium i miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego w gminie Kozy,

5) Nr XLIV/341/18 w sprawie określenia wy-
sokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszko-
lach i oddziałach przedszkolnych w publicz-
nych szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Kozy,

6) Nr XLIV/342/18 w sprawie Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy Kozy na 
lata 2019 - 2021,

7) Nr XLIV/343/18 w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla gminy 
Kozy na 2019 rok,

8) Nr XLIV/344/18 w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatno-
ści za pobyt w ośrodkach wsparcia i miesz-
kaniach chronionych udzielających schro-
nienia osobom tego pozbawionym, w tym 
osobom bezdomnym, które ostatnie stałe 
miejsce zameldowania posiadały na terenie 
gminy Kozy,

9) Nr XLIV/345/18 w sprawie zawarcia po-
rozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Kozy a Gminą Jaworze dotyczą-

cego prowadzenia i zapewnienia miejsc 
w mieszkaniu chronionym dla mieszkań-
ców z terenu gminy Kozy,

10) Nr XLIV/346/18 w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie gminy Kozy,

11)  Nr XLIV/347/18 zmieniająca uchwałę Nr 
XLIII/329/18 Rady Gminy Kozy z dnia 
20 września 2018 r. w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej,

12)  Nr XLIV/348/18 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kozy na lata 2018 – 2035,

13)  Nr XLIV/349/18 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy 
Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała 
Budżetowa na 2018 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. 

16 listopada 2018 roku zakończyła się moja druga kadencja na stanowisku Wój-
ta Gminy Kozy. 

Pragnę podziękować wszystkim Mieszkańcom za osiem lat współpracy. Ten 
czas upłynął nam na realizacji wielu inwestycji, pozyskiwaniu środków poza-
budżetowych, rozliczaniu i spłacaniu zaciągniętych zobowiązań finansowych, 
rozmów i konsultacji społecznych, planowaniu kolejnych budżetów, współ-
pracy z radnymi, ale też wprowadzaniu w życie trudnej dla samorządu reformy 
oświatowej. 

Starałem się spełniać oczekiwania mieszkańców dotyczące poprawy infra-
struktury, dbałem o ekologię, która nierozłącznie związana jest z naszym co-
dziennym życiem oraz o wszystkie obszary działalności samorządowej. Pełną 
dokumentację osiągnięć dwóch kadencji 2010-2018 zawiera folder kadencyjny 
Gminy Kozy. Uważam, że każdy wójt kończący swoją pracę powinien w ten 
sposób rozliczyć się z mieszkańcami.

Dziękuję też wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonywali swoje obowiązki, 
pracownikom samorządowym, których aktywność wpłynęła na rozwój gminy, pracownikom oświaty, którzy czuwali nad dobrą edukacją 
dzieci i młodzieży, działaczom społecznym, sportowym, seniorom, przedsiębiorcom, stowarzyszeniom i organizacjom, policji i straży pożar-
nej. Wszyscy oni mają swój udział w rozwoju gminy. Współpraca z nimi układała się bardzo dobrze.

Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna. Dziękuję moim wyborcom, za każdy oddany na moją kandydaturę głos. Odchodząc ze stanowiska 
wójta odczuwam satysfakcję z dobrze pełnionej służby, cieszę się, że zostawiam gminę w dobrym stanie finansowym i rozwojowym. 

Nowo wybranemu Wójtowi oraz nowej Radzie Gminy gratuluję i życzę sukcesów. 

Relacja z XLIV sesji Rady Gminy Kozy

Podziękowanie

Łączę wyrazy szacunku
Krzysztof Fiałkowski
Wójt Gminy Kozy kadencji 2010 - 2018
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Urząd Gminy Kozy przypomina mieszkańcom, że od października do marca Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w Kozach czynny	jest	dwa	razy	w	tygodniu.

PSZOK jest otwarty we wtorki, w godz.15.00-19.00, w soboty, z wyjątkiem ostatnich sobót miesiąca, w godz. 7.00-13.00 oraz w piątki poprzedza-
jące ostatnie soboty miesiąca, w godz. 13.00-19.00.

Ponieważ nadal zdarzają się przypadki pozostawiania śmieci przy ogrodzeniu informujemy, że teren wokół PSZOK jest monitorowany i każde ta-
kie zdarzenie zgłaszane będzie na policję, w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób niestosujących się do Regulaminu Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kozy.                 (UG)

Inwestycje drogowe

ul. Krzewów – ok. 130 mb ulicy utwardzono kruszywem łamanym i wyrów-
nano frezem asfaltowym. Kontynuację prac zaplanowano na 2019 rok.

ul. Jaworowa – odcinki drogi, na których wymieniono podbudowę 
z kruszywa łamanego (ok. 280 mb) i ułożono nowe odcinki nawierzchni 
bitumicznej (w sumie ok. 450 mb)

ul. Wrzosowa po remoncie nawierzchni (ok. 330 mb)

ul. Spokojna – zmodernizowana górna część drogi, 
ok. 120 mb od zjazdu z ul. Podgórskiej 

ul. Spółdzielcza – uzyskała nową nawierzchnię na odcinku ok. 370 mb 
do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia (kontynuacja prac rozpoczętych 
w ubiegłym roku)

ul. św. Walentego – utwardzenie odcinka o długości ok. 320 mb (roboty w trakcie)

PSZOK - ważne informacje
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Gminna Rada Seniorów zaprasza na spotkanie z prawnikiem, który 
udzieli podstawowych informacji w zakresie prawa spadkowego oraz 
obowiązku alimentacyjnego wobec osób wymagających opieki. Ponad-
to będzie można uzyskać informacje o organizacji służby zdrowia i spo-
sobach korzystania z usług specjalistów. Spotkanie odbędzie się 29 listo-
pada (czwartek) w sali widowiskowej Domu Kultury o godzinie 15.00.

(GRS)

Na zdjęciu:
Prezentację historii Polski i drogę do niepodległości przygotowali 
i przedstawili Miłosz Zelek i licealiści w trakcie spotkania zorganizowa-
nego przez GRS.

Mija drugi miesiąc od inauguracji roku akade-
mickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Kozach, która odbyła się 25 września 
br. w sali widowiskowej Domu Kultury. 
Podczas uroczystości wójt gminy Krzysztof 
Fiałkowski podkreślał swoje zadowolenie 
z funkcjonowania Uniwersytetu, który – jak 
pokazał pilotażowy okres jego funkcjonowania 
– z powodzeniem służy starszym mieszkańcom 
gminy. Przedsięwzięcie w znacznym stopniu fi-
nansowane jest przez Urząd Gminy w Kozach. 
Koordynator UTW Mirosław Frączek przed-
stawił uczestnikom spotkania harmonogram 
zajęć w pierwszym semestrze. Inauguracyjny 
wykład „Media – między manipulacją a pozna-
niem” wygłosił Radosław Pszczółka.
Do tej pory udało się rozpocząć zaplanowane 
zajęcia: podstawy obsługi komputera, język 
angielski dla początkujących, gimnastyka na 
basenie i w sali, taniec.
Słuchacze UTW oraz zainteresowane osoby 
mogły wziąć udział w organizowanych we 
wtorki wykładach. Był to m. in. wykład Micha-
ła Figury ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” 
Prywatne życie wilków, połączony z prezen-
tacją Stres – wróg czy sprzymierzeniec? Agaty 
Czauderny-Gałki i Edyty Jano. Zapoczątkowa-
ne zostały również wykłady z cyklu „Spotkania 

z historią i kulturą” prowadzone przez Miro-
sława Frączka oraz „Akademia filmowa” prof. 
Janiny Falkowskiej.
Zorganizowano kilka wycieczek. Była wyciecz-
ka szlakami Beskidu Śląsko-Morawskiego 
z przełęczy Pustevny (1018 m) na Radhošť 
(1129 m) oraz Beskidu Żywieckiego z Żab-
nicy Skałki przez Abrahamów do Węgierskiej 
Górki. W czasie wyjazdu do Oświęcimia gru-
pa poznała ciekawą historię i zabytki miasta, 

zwiedziła Muzeum Żydowskie z synagogą 
oraz Muzeum Zamek. Była okazja również do 
zwiedzenia starych i nowych ogrodów Kapiasa 
w Goczałkowicach.

Do tej pory deklarację członkostwa w Koziań-
skim Uniwersytecie Trzeciego Wieku na rok 
2018/2019 złożyło 77 osób, w tym 58 Pań i 19 
Panów.

(UTW)

W październiku odbył się w Jastrzębiu-Zdroju XXVIII Śląski Dzień Tre-
ningu Aktywności Motorycznej. Wzięła w nim udział grupa Wędrowców 
z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach. Za-
wodnicy z naszego Ośrodka wyróżniali się nie tylko wysoką kulturą oso-
bistą, ale również umiejętnościami. Grzesiu, Łukaszek i Wiktoria wrócili 
do nas z medalami. Dzieci udowodniły, że ograniczenia zdrowotne nie są 
przeszkodą w aktywnym życiu. Dostosowane dziedziny sportu pozwalają 
każdemu na ogromną satysfakcję i sukces. Nasi wychowankowie wrócili 
dumni i pełni energii przed kolejnymi wyzwaniami.
Zapraszamy do śledzenia osiągnięć naszych dzieci i zapoznania się z dzia-
łalnością ośrodka na Facebooku oraz Instagramie.

(Magdalena Turno, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego)

Gminna Rada Seniorów Wędrowcy z medalami

Dwa miesiące UTW
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edukacja

Magiczna kraina
Nowy cykl biblioteczny „Magiczna kraina” cieszy się zaintereso-
waniem dzieci, bowiem odkrywanie tajemnic bajek i legend jest 
ich ulubioną zabawą. Uczniowie klas II d oraz II b ze SP nr 1 po 
wysłuchaniu fragmentu bajki „Czerwony Kapturek” wykonali 
pomysłowe kukiełki Kapturka oraz różnych leśnych zwierzątek, 
a następnie wcieliły się w te postaci przedstawiając w grupach 
scenki rozmów z bohaterką wysłuchanej baśni. 
Z kolei bajka „O jeżyku Tuptusiu”, który bał się samotności i pra-
gnął miłości dziecka, była okazją do rozmowy z przedszkolakami 
o przyjaźni. Dzieci wykonały piękną pracę plastyczną – jeżyka, 
którego kolce zostały zastąpione odrysowanymi i wyciętymi 
z papieru rączkami, symbolizującymi przyjaźń.

(gbp)

Turbacz zdobyty 
W drugiej połowie października uczniowie 
z SK Groniczki wraz z rodzicami i nauczy-
cielami wyruszyli w Gorce. Tym razem 
celem młodych turystów był Turbacz 
(1310 m n.p.m.), najwyższy szczyt pasma, 
zaliczany do Korony Gór Polski. Zielony 
szlak wiódł z Nowego Targu Kowańca i po 
blisko trzech godzinach doprowadził na 
szczyt. Niestety, niski pułap chmur unie-
możliwiał podziwianie pięknych widoków 
na Tatry i inne pasma górskie, z których 
słynie Turbacz. Pomimo tego, wycieczka 
była bardzo udana i humory, jak zwykle, 
dopisywały.

(SP 1)

Koziańskie koło Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego obchodziło 22 października jubi-
leusz 5-lecia. Koło liczy 201 członków, zrze-
szonych bezpośrednio w kole i trzech kołach 
szkolnych. Krótki zarys historyczny koziańskie-
go Towarzystwa przedstawił prezes koła, Mi-
łosz Zelek. Pokazano też kilkunastominutową 
prezentację multimedialną z pięcioletniej dzia-
łalności, którą przygotował wiceprezes Tomasz 
Węgrzyn, przyjętą ciepło przez publiczność.
W spotkaniu uczestniczył prezes Oddziału 
w Bielsku-Białej Szymon Baron, który przeka-
zał dyplom gratulacyjny od Zarządu Głównego 
PTT za wkład pracy w działalność Towarzy-
stwa, po czym wręczył przyznane przez ZG 
PTT wyróżnienia. Dyplom za 10-letni staż 
członkowski w PTT otrzymał Tomasz Wę-

grzyn, a „Honorowymi Złotymi Odznakami 
PTT z Kosówką” wyróżniono prezesa koła 
Miłosza Zelka, sekretarz Annę Kózkę-Filarską 
i skarbnika Dariusza Marka. Dodatkowo Mi-
łosz Zelek i Szymon Baron otrzymali wyróżnie-
nia Zarządu Koła PTT w Kozach „Prowadzę na 
szczyt…”, a wszyscy obecni okolicznościowe 
pocztówki.
Przy słodkim poczęstunku rozmawiano o dzia-
łalności koła oraz jego planach.
W spotkaniu wzięło udział 38 osób, a sympa-
tyczna atmosfera zrodziła sporo nowych pomy-
słów. Prezes Miłosz Zelek zaprosił wszystkich 
na wyjątkową wycieczkę „Biało-czerwone wę-
drowanie” 11 listopada 2018 r. z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości.

(Tomasz Węgrzyn/red)

12 października 2018 r. w sali Domu Kultury odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. 
Dzieci czterech klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
zostały włączone w szeregi uczniowskie, składając uroczyste ślubowanie w obecności ro-
dziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Dziewczynki i chłopcy z klas pierwszych wystąpili 
w bogatym programie artystycznym, w którym wykazali się wiedzą z zakresu ekologii, bez-
pieczeństwa na drodze, zasad panujących w szkole. Ponadto udowodnili, że nieobce są im 
symbole narodowe i posiadają sporo informacji na temat własnej ojczyzny. Pokazali także 
umiejętności taneczne, wykonując polonez. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i po-
moc w przygotowaniu całej uroczystości. Pierwszakom życzymy sukcesów.                (SP1)

Uczniowie klas pierwszych SP nr 2 prze-
żyli 12 października pasowanie na ucznia. 
W uroczystej oprawie – z udziałem 
sztandaru szkoły, odśpiewanego hymnu 
państwowego i programu artystyczne-
go przygotowanego przez klasy czwarte 
– pierwszoklasiści zaprezentowali swo-
je umiejętności wokalne i recytatorskie 
oraz udowodnili, że dużo wiedzą o naszej 
ojczyźnie, a także znają zasady prawidło-
wego funkcjonowania w szkole i grupie 
rówieśników. Po złożeniu ślubowania na 
sztandar szkoły i symbolicznego pasowa-
nia na ucznia, otrzymali dyplomy wraz 
z legitymacjami szkolnymi oraz znaczki 
zakupione przez uczniów klas czwartych. 
Rodzice ofiarowali im kolorowe kuferki 
z przyborami do zajęć.  

(SP 2)

Jubileusz koła PTT w Kozach

Ślubowanie najmłodszychPasowanie 
pierwszoklasistów
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gmina

Spotkania całej społeczności szkolnej pod 
platanem przed Pałacem Czeczów weszły na 
stałe do tradycji „Baczyńskiego”. Tym razem 
połączyliśmy kilka celów w jednym terminie 
(przedpołudnie, 12 października): złożenie 
przez klasy pierwszego uroczystego ślubowa-
nia, świętowanie 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości i obchody Dnia Komisji 
Edukacji Narodowej. Wszystkie te wydarze-
nia miały wspólne hasło wypisane na banerze: 
„Jesteśmy już z Wami 25 lat”. Było odświętnie, 
radośnie, dynamicznie – wręcz energetycznie 
i bardzo biało-czerwono. 
Na początku odśpiewaliśmy cztery zwrotki 
hymnu Polski i „Tolerancję” Stanisława Sojki – 
nieformalny hymn szkoły. Była też chwila ciszy, 

którą uczciliśmy zmarłego kilka dni wcześniej 
jednego z pomysłodawców Liceum w Kozach 
i jego przyjaciela przez 25 lat – śp. Pana Jerzego 
Witkowskiego. Potem wyciągnięte ręce w kie-
runku sztandaru i gromkie słowa: „ślubujemy 
uroczyście…” Na koniec tej części życzenia dla 
nauczycieli i pracowników szkoły od dyrekcji, 
wójta gminy i samorządu uczniowskiego. Po 
patetycznych przeżyciach rozpoczął się hap-
pening. I to biegiem… Stu zawodników, sto 
metrów na stulecie, ale piątkami. Biegnący trzy-
mali flagi narodowe, które dumnie powiewały 
jak skrzydła husarii. Po biegu śpiewanie ulubio-
nej „legionówki” „Przybyli ułani pod okienko” 
z inscenizacjami przygotowanymi przez każdą 
klasę. Trudno zliczyć pomysły, jak można wy-

konać to samo zadanie. W końcu „nie wstydzi-
my się miłować, tworzyć, dorastać”. Zachwyt 
wzbudziły pary młodych ludzi ubranych w stro-
je „z epoki”. Słońce oświetlało „aktorów” natu-
ralnie. Tylko kręcić film. Na koniec konkursy 
wiedzy, wspólne zdjęcia i spontanicznie zapla-
nowany przemarsz wszystkich wokół parkowej 
fontanny, oczywiście ze śpiewem na ustach.
Spotkanie było piękne. Dlaczego się udało? 
Od początku istnienia Liceum uczymy się być 
razem, współpracować, pracować zespołowo, 
promujemy twórczość, a wszystko to jest opar-
te na fundamentalnych wartościach i entuzja-
zmie. Myślę, że przeglądając zdjęcia, nasi absol-
wenci przypomną sobie siebie w podobnych 
okolicznościach.          (Alina Nowak)

Niepodległa 
       pod platanem

Nauczyciele wspólnie z uczniami Jedynki 
uczestniczyli w pierwszym tygodniu paź-
dziernika w obchodach Europejskiego Ty-
godnia Świadomości Dysleksji 2018. W tym 
roku akcja odbywała się pod hasłem „Moty-
wacja w dysleksji: nasze mocne strony”. 
Uczniowie uczestnicząc w różnych akcjach 
zaprezentowali swoje umiejętności, talenty 
i zainteresowania.  Jedną z nich był „Koro-
wód ortograficzny” pełen niełatwych do 
zapamiętania wyrazów. Reprezentanci każ-
dej klasy w przebraniach przedstawiających 

wyrazy z trudnościami ortograficznymi 
podążali korytarzami szkoły, wchodząc do 
wszystkich klas, gdzie przy muzyce koledzy 
odczytywali hasła i starali się zapamiętać ich 
pisownię. Innym ciekawym pomysłem była 
akcja „Czytamy razem”, która rozpoczęła 
roczny wolontariat uczniów z klas starszych 
dla uczniów klas młodszych. Było szkolne 
dyktando pod hasłem „Mistrz ortografii”, 
konkurs plastyczny „Moje mocne strony” 
dla klas 5-8 oraz „Trudny wyraz” dla klas 
1- 4. Uczniowie w dowolnej formie i rozma-

itymi technikami przedstawiali swoje atuty 
i możliwości.  
Wszystko to miało na celu poznanie zjawi-
ska dysleksji rozwojowej. Należy pamiętać, 
że pod tą nazwą wyróżniamy: dysleksję, 
czyli specyficzne trudności w czytaniu, 
dysortografię, czyli specyficzne trudności 
w poprawności pisania oraz dysgrafię, czyli 
specyficzne trudności w graficznym pozio-
mie pisma. Zaangażowanie uczniów było 
dobrą zabawą, ale także pożyteczną nauką. 

( SP1/red)

W ramach projektu „Maski obrzędowe w kulturze ludowej 
i tradycyjnej Podbeskidzia” powstają w bibliotece maski 
kolędnicze. Tym razem w warsztatowych zajęciach plastycz-
nych biorą udział uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej 
nr 1. Podobnie jak w warsztatach wiosennych, dzieciom to-
warzyszą lokalni depozytariusze tradycji, którzy pamiętają 
niejeden obrzęd kolędowania. Efektem zajęć będzie papiero-
wa maska wykonana w tradycyjnej technice sklejania strzęp-
ków papieru przy użyciu kleju z mąki pszennej.    (gbp)

Tydzień świadomości dysleksji w Jedynce

Po raz drugi powstają maski
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Dofinansowano ze środków MKiDN 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury



Pomieszczenie na parterze wykorzystywane jest do 
zajęć kulinarnych, artystycznych, zajęć z dietetykiem.
M.in. tutaj spotykają się seniorzy w ramach funkcjo-
nującego od 1 listopada Klubu Seniora

W ramach zajęć ruchowych do dyspozycji 
uczestników są nowoczesne urządzenia  

treningowe

Dawne wejście do kina zostało odrestaurowane 
- wyremontowano schody, odświeżono  
korytarze dekorując je dawnymi plakatami  
i zabytkowym sprzętem kinowym

Specjalnie zaprojektowany pokój rozmów   
indywidualnych to odpowiedź na potrzebę  
rozmów w przyjaznym i zacisznym miejscu,  

np. z psychologiem

Inwestycje w Spółdzielni Socjalnej  
„Kino Marzenie”



foto: arch. 

Dawna sala kinowa to miejsce realizacji 
projektu „Twoje marzenie o pracy stanie 
się realne”

Na ścianach zauważyć można zdjęcia,
 plakaty i tablice informacyjne sprzed lat, 
przypominające dawną funkcję obecnej 

siedziby Spółdzielni Socjalnej Kino  
Marzenie

W ramach przeprowadzonych  
inwestycji obiekt wzbogacono 

m.in. o pomieszczenie dla zajęć  
z fizjoterapeutami i masażystami 

Nabór do projektu
Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” w Kozach we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, realizuje projekt „Aktywizacja społeczna i zawo-
dowa w Gminie Kozy”. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Kozy, którzy są osobami:
• niepracującymi
• niepełnosprawnymi
• z zaburzeniami psychicznymi
• zagrożone wykluczeniem społecznym

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki korzystają z oferty Klubu Integracji 
Społecznej, w którym realizowane są m.in. takie zajęcia jak: warsztaty z dietety-
kiem, zajęcia psychoruchowe, artystyczne, oraz wiele innych.
Wszystkie osoby, które są chętne do wzięcia udziału w projekcie, prosimy o zgła-
szanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach, I piętro, pokój 21.

Klaudia Pieczara

Kierownik Klubu Integracji Społecznej

Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie”
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sport

W Centrum Sportowo-Widowiskowym 
w Kozach odbyła się w czwartek, 25 paździer-
nika, uroczysta inauguracja roku szkolnej ry-
walizacji sportowej w powiecie bielskim.

Przypadające na ten rok ważne jubileusze, 
a więc 100-lecie odzyskania niepodległości, 
20-lecie istnienia samorządu powiatowe-
go oraz 20-lecie funkcjonowania Centrum 

Sportowo-Widowiskowego sprawiły, że 
inauguracja powiatowych zmagań sporto-
wych miała wyjątkowy charakter. Na wstępie 
uroczystości przeprowadzono ceremoniał 

wniesienia flag, od-
śpiewano również 
hymn państwowy. 
Po przywitaniu za-
proszonych gości 
starosta bielski An-
drzej Płonka wy-
mienił najważniejsze 
osiągnięcia młodych 
sportowców, którzy 
powiat rozsławili da-
leko poza jego grani-
cami. Wójt gminy 

Kozy Krzysztof Fiałkowski zwrócił uwagę, że 
w gminie sport od lat odgrywa bardzo istotną 
rolę, a zawodnicy z Kóz z pasją i zaangażowa-
niem doskonalą swoje umiejętności w róż-

nych dyscyplinach sportowych. 
– To przekłada się bezpośrednio na zdrowsze 
społeczeństwo, a o tym aspekcie w kontek-
ście młodego pokolenia nie możemy prze-
cież zapominać – zaznaczył wójt.
Pełniący również rolę gospodarza spotkania 
dyrektor CSW Konrad Hamerlak zwrócił się 
do młodych sportowców. – Wymagając od 
siebie samych można w życiu realizować am-
bitne plany, dokonywać rzeczy niezwykłych, 
sięgać po śmiałe, niekiedy nawet wydawało-
by się nieosiągalne marzenia. Wszystko to 
jest możliwe, jeśli będziecie wytrwale dążyć 
do zamierzonego celu i nastawicie się na zdo-
bywanie największych sportowych osiągnięć 
– mówił, podając za przykład obecnego na 
inauguracji mistrza olimpijskiego w boksie 
Mariana Kasprzyka.

Spotkanie w Kozach było ponadto świet-
ną okazją do wręczenia nagród dla najlep-
szych szkół w minionej edycji Powiatowych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, uhonorowania 
trenerów i działaczy, a także złożenia życzeń 
sukcesów młodym zawodnikom. Tradycyj-
nie nie zabrakło odczytania przez samych 
młodych sportowców apelu i przyrzeczenia 
olimpijskiego, specjalne formułki wygłosili 
również przedstawiciele sędziów i trenerów. 
Padły wreszcie najważniejsze słowa, stano-
wiące kwintesencję uroczystego spotkania 
środowiska sportowego: „Sportowy rok 
szkolny 2018/2019 w powiecie bielskim 
uważam za otwarty”.                                       (R)

Sportowa inauguracja
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W październiku w Centrum Sportowo-Wido-
wiskowym w Kozach wystartowały cieszące 
się dużym zainteresowaniem zajęcia nauki 
pływania dla dzieci z koziańskich szkół pod-
stawowych.  Z możliwości nauki pływania pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorów korzy-
sta dotychczas blisko 50 dzieci. – Dzieci bardzo 
chętnie i szybko się uczą, przełamują swoje lęki 
i obawy poznając na czym polega przyjemność 

z pływania – mówi dyrektor Centrum Konrad 
Hamerlak. Wciąż są wolne miejsca i na zajęcia 
można się zapisać. Za cały okres trwania lekcji, 
które przewidziano aż do maja 2019 roku, opła-
ta od jednego dziecka biorącego udział w zaję-
ciach wynosi 150 zł. Zapisów dokonać należy 
osobiście w siedzibie CSW w Kozach, każdego 
dnia w godzinach od 9:00 do 15:00.

(R)

Lekcje pływania
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Szachowe podium
Utalentowany szachista Orła Kozy Tomasz 
Makuch znakomicie wystartował w między-
wojewódzkich mistrzostwach w kategorii ju-
niorów. Od początku rywalizacji w Węgierskiej 
Górce Tomasz Makuch prezentował wysokie 
umiejętności, zajmując miejsce w czołówce kla-
syfikacji zawodników do lat 9. Ostatecznie zdo-
łał wysoką pozycję obronić, sięgając po srebrny 
medal. Sukces młodego kozianina, na co dzień 
trenującego w sekcji szachowej LKS Orzeł, dał 
mu kwalifikację do przyszłorocznych finałów 
mistrzostw Polski w kategorii wiekowej do 10. 
roku życia.                                                                       (M)
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sport

Trzema efektownymi zwycięstwami rundę 
jesienną rozgrywek klasy B w podokręgu biel-
skim zakończyli piłkarze LKS Orzeł Kozy. 
Dzięki temu znaleźli się przed zimową prze-
rwą w ścisłej czołówce tabeli.

Półmetek rozgrywek w sezonie 2018/2019 
podopieczni trenera Rafała Piotrowskiego 
osiągnęli meczami wyjazdowymi w Łodygo-
wicach i Ligocie oraz podejmując ekipę z Kal-
nej. Wszystkie te spotkania kozianie rozstrzy-
gnęli na swoją korzyść w stylu efektownym. 
Przeciwników pokonali kolejno 5:0 oraz dwu-

krotnie po 3:0, demonstrując na finiszu futbolo-
wej jesieni znaczącą zwyżkę i stabilizację formy. 
W znacznym stopniu do tak pozytywnych 
wyników przyczynił się Dawid Żurek, któ-
ry w każdej wspomnianej konfrontacji 

trafiał do siatki, by 
ostatecznie z łącz-
nie 8 strzelonymi 
golami zostać obok 
Jakuba Kunickiego 
najskuteczniejszym 
z zawodników Orła 
w minionej rundzie.
Zimę, a więc okres 
przerwy w rywali-
zacji b-klasowej, 
drużyna z Kóz spę-
dzi jako wicelider 
tabeli z dorobkiem 

19 punktów (6 zwycięstw, 1 remis, 2 porażki). 
Strata do niepokonanych piłkarzy Wilamo-
wiczanki jest znaczna, bo wynosi 8 „oczek”, 
ale aktualne 2. miejsce w lidze daje jeszcze 
prawo awansu i powrotu na szczebel klasy 
A podokręgu.

LKS Słowian Łodygowice – LKS Orzeł Kozy 0:5 
(0:3)
Gole: Dawid Żurek – 2, Łukasz Pielesz, Patryk No-
wok, Roman Cholewa
LKS Orzeł Kozy – KS Halny Kalna 3:0 (2:0)
Gole: Jakub Kunicki, Dawid Żurek, Artur Paw
LKS Ligota – LKS Orzeł Kozy 0:3 (0:2)
Gole: Dawid Żurek – 2, Patryk Nowok
LKS Orzeł: Dominik Orszulik, Marek Szymański 
– Daniel Mańkowski, Dawid Hałat, Marcin Ste-
fanowicz, Przemysław Łoński, Artur Paw, Adrian 
Handzlik, Roman Cholewa, Patryk Nowok, Jakub 
Kunicki, Łukasz Duźniak, Łukasz Kwaśny, Dawid 
Żurek, Piotr Skrudlik, Łukasz Pielesz, Przemy-
sław Pielesz, Jakub Mrozek, Michał Marańda, 
Szymon Skrudlik, Adrian Strączkowski, Łukasz 
Szołucha, Kacper Polakowski, Michał Mroczek.

Czołówka tabeli rundy jesiennej:
1. LKS Wilamowiczanka Wilamowice – 27 punk-
tów, bramki 50:2
2. LKS Orzeł Kozy – 19 pkt., 29:16
3. KS Iskra Rybarzowice – 19 pkt., 21:17
4. LKS Ligota – 16 pkt., 23:12
5. LKS Sokół Zabrzeg – 12 pkt., 19:27

(red)

Orzeł wiceliderem
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Trwają rozgrywki nowego sezonu Halowej Ligi Skrzatów. 
Mecze drużyn złożonych z zawodników z roczników 2009, 
2010 i 2011 odbywają się we wtorkowe popołudnia w hali 
Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach. 
To okazja do rywalizacji, ale przede wszystkim spędzenia 
czasu na fizycznej aktywności w gronie rówieśników.

Komplet wyników oraz terminarz rozgrywek z udziałem 
także koziańskich drużyn znaleźć można na stronie interne-
towej – www.hls.ligspace.pl. 

(M)

Halowa Liga Skrzatów w toku
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Medale i rekordy siłaczy 
Z wieloma medalowymi zdobyczami wyjechali siłacze z Kóz ze sło-
wackiej Trnawy, gdzie w drugiej połowie października startowali 
w mistrzostwach świata federacji WUAP w trójboju siłowym.
Reprezentantom Stowarzyszenia Benchpress Kozy przyszło rywali-
zować wśród aż 520 zawodników z 22 krajów. Magdalena Szpila, Be-
ata Kowalska, Wiesław Wróbel, Janusz Witkowski, Grzegorz Drew-
niany, Konrad Majocha, Marcin Helwik i Szymon Skrudlik zdobyli 
aż 9 medali złotych oraz 2 koloru srebrnego. Dodatkowo po 2 krążki 
brązowe w kategorii open sięgnął pełniący zarazem trenerską pieczę 
nad siłaczami Wiesław Wróbel. Nie tylko medalowe miejsca kozian 
trzeba uznać za sportowy sukces. Konrad Majocha mistrzostwa na 
Słowacji zapamięta również z racji pobicia rekordu Europy w gro-
nie juniorów w tzw. martwym ciągu (230,5 kg) oraz rekordu świata 
w trójboju siłowym (627,5 kg).         (M)
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historia

3 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów 
wyruszyła na szlak bojowy Pierwsza Kompania 
Kadrowa dowodzona przez Józefa Piłsudskie-
go. 27 sierpnia 1914 roku z oddziału tego utwo-
rzono Legiony Polskie, stanowiące oddzielną 
formację wojsk austro-węgierskich, którą zasi-
lili polscy ochotnicy ze Związku Strzeleckiego, 
Polskich Drużyn Strzeleckich oraz Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”. W czasie I woj-
ny światowej Legiony Polskie wzięły udział 
w walkach po stronie państw Osi (Niemcy, Au-
stro-Węgry), tocząc boje przeciwko wojskom 
carskiej Rosji w Karpatach, w Galicji Wschod-
niej czy na ziemi kieleckiej.

Podczas I wojny światowej w Legionach Pol-
skich walczyli również kozianie, niejednokrot-
nie przedwojenni członkowie koziańskiego 
gniazda „Sokoła”. Znane są, według oficjalnych 
danych, nazwiska 25 kozian – legionistów. Są 
to: Ignacy Byrski (syn Szymona, ur. w 1892 
roku), Stanisław Bieroński (syn Ludwika, 
ur. w 1893 roku, poległ 8 czerwca 1915 roku 
w bitwie pod Łużanami), Ignacy Byrski (syn 
Ignacego, ur. w 1896 roku), Jan Byrski (syn 

Ignacego, ur. w 1897 roku), Tomasz Byrski (ur. 
w 1891 roku), Karol Furch (syn Antoniego, ur. 
w 1896 roku, odznaczony Krzyżem Virtuti Mi-
litari i Krzyżem Niepodległości), Andrzej Go-
liasz (syn Jana, ur. w 1889 roku), Andrzej Go-
liasz (ur. w 1899 roku), Józef Goliasz (syn Jana, 
ur. w 1900 roku), Jan Honkisz (syn Ignacego, 
ur. w 1895, poległ 7 listopada 1915 roku pod 
Bielgowem), Józef Kasperek (syn Józefa, ur. 
w 1899 roku), Benedykt Komędera (syn Jana, 
ur. w 1897 roku), Franciszek Komędera (syn 
Jana, ur. w 1892 roku), Szymon Kućka (ur. 
w 1894 roku), Andrzej Leśniak (syn Ludwika, 
ur. w 1896 roku, poległ 22 kwietnia 1915 roku 

pod Toporowcami), 
Szymon Malarz (syn 
Ignacego, ur. w 1896 
roku, poległ 31 lipca 
1915 roku pod Jast-
kowem), Stanisław 
Oczko (syn Jana, ur. 
w 1897 roku), Igna-
cy Olejarczyk (ur. 
w 1898 roku), Igna-
cy Piznal (syn Jana, 
ur. w 1897 roku), 

Edward Reguła (syn Jana, ur. w 1895 roku, ma-
jor Wojska Polskiego, zamordowany w Char-
kowie w 1940 roku), Szymon Skoczylas (syn 
Józefa, ur. w 1894 roku, podpułkownik Wojska 
Polskiego, zamordowany w Charkowie w 1940 
roku), Adolf Staszkiewicz (syn Ignacego, ur. 
w 1897 roku, porucznik Wojska Polskiego, po-
legł w wojnie polsko-bolszewickiej), Jan Szczy-
towski (syn Jana, ur. w 1896 roku), Tomasz 
Tomalik (syn Wojciecha, ur. w 1894 roku), 
Leon Wróbel (syn Michała, ur. w 1896 roku).
Spośród wymienionych, warto przypomnieć 

porucznika Adolfa Staszkiewicza. W Legionach 
służył już w sierpniu 1915 roku, ledwo ukoń-
czywszy osiemnaście lat. Po zakończeniu I woj-
ny światowej, Staszkiewicz pozostał żołnierzem 
7. pułku piechoty Legionów Polskich. Prze-
szedł szkolenie oficerskie i otrzymał stopień 
podporucznika. Jego oddział walczył w wojnie 
polsko-bolszewickiej. W czasie walk nad Nie-
mnem, Adolf Staszkiewicz poległ w bitwie pod 
Brzostwowicą Wielką 21 września 1920 roku. 
Był wówczas dowódcą 7. kompanii 7. pułku 
piechoty Legionów. Rok później, jego krew-
ny sierżant Szymon Środa sprowadził zwłoki 
porucznika Staszkiewicza do Kóz. Został on 
pochowany na cmentarzu parafialnym z hono-
rami wojskowymi. Pośmiertnie awansowano 
go do stopnia porucznika oraz odznaczono 
Krzyżem Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem 
Niepodległości. Według przekazu rodzinnego 
jego nagrobek, w formie obelisku z piaskowca, 
został wykonany na polecenie Józefa Piłsud-
skiego. W dwudziestoleciu międzywojennym 
grób Adolfa Staszkiewicza był miejscem uro-
czystości patriotycznych, składano na nim 
kwiaty, a młodzież zaciągała warty honorowe. 
Nagrobek został zniszczony w czasie II wojny 
światowej. Po jej zakończeniu, staraniem sio-
stry Heleny Byrskiej, wykonano nowy nagro-
bek, w skromnej, niewyróżniającej się formie. 
Grób ten jest obecnie jednym z trzech grobów 
wojennych na koziańskim cmentarzu.

(Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano: informacje zawarte 
w „Zeszytach Społeczno-Historycznych Gmi-
ny Kozy” nr 10, wykaz legionistów ze stronny 
internetowej: muzeumpilskudski.pl/wykaz-le-
gionistow.

DUABUSCAPRIS (Dwiekozy)
Kozianie w legionach

Grupa rekonstrukcji historycznej „Koziańskie 
Orły” to nie tylko systematyczne spotkania, na-
uka musztry, walki, postaw rycerskich, historii. 
To również czas na rozmowę, wyciszenie, od-
poczynek od codziennych zajęć w szkole, prze-
żywanie wspaniałej przygody. Postanowiliśmy 
wraz z członkami grupy jedno piękne, piątkowe 
popołudnie spędzić aktywnie, maszerując na 
szczyt naszej koziańskiej góry „Hrobaczej Łąki”. 
Na miejscu zabawa w podchody, szybka nauka 
surwiwalu i czas na posiłek regeneracyjny dla 
dzielnych wojów – jak na załączonym obrazku.
Masz ochotę do nas dołączyć ? Zajęcia odbywa-
ją się w każdą środę (godz. 13.00-14.30) w Pa-
łacu Czeczów. Zapraszamy!     (dk)

Orły zapraszają!
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Żołnierze Legionów Polskich w okopach (trzeci od 
prawej Tomasz Tomalik z Kóz)

ppor. Adolf Staszkiewicz (1897-1920) w dniu promo-
cji oficerskiej (fot. ze zbiorów Jarosława Byrskiego)
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Widoki Beskidu Małego w Żylinie
17 października 2018 r. odbył się w Te-
atrze Lalek w Żylinie (Słowacja) wernisaż 
wystawy fotograficznej przygotowanej 
przez Dom Kultury w Kozach. 
Wystawę wypełniły zdjęcia autorstwa Mi-
rosława Frączka, fotografika, pasjonata 
gór. Beskid Mały był tematem głównym 
prac, które zaprezentowano na wystawie. 
Miłym zaskoczeniem dla autora i organiza-
torów było żywe i ciepłe przyjęcie wystawy 
przez bardzo liczną grupę odwiedzających 
teatr w Żylinie.                                             (mm)

Poziomo:
1/ wieniec na głowie jelenia
6/ telebim
7/ Benedykt, były prezes Koła Emerytów,    
     Rencistów i Inwalidów w Kozach
8/ mięso na kotlety
9/ patka przyszyta z tyłu płaszcza
12/ aromatyczna przyprawa do ciast
14/ krakowski park wokół Starego Miasta
16/ Beata, siostra Maria Gracjana, 
       zmarła tragicznie we Lwowie w 2000 r.
19/ prowadzą do domu
20/ dr Adam, pracował w koziańskiej  
       porodówce
21/ okrutny zbójnik, bohater baśni  
       i podań ludowych
22/ fragment poematu sławiący bohatera

Pionowo:
1/ słoneczna lub deszczowa
2/ pokaz mody
3/ ks. Mikołaj, długoletni spowiednik  

     parafii Kozy
4/ Władysław, były kronikarz dziejów  
     wsi Kozy
5/ nieżonaty
10/ rejon powyżej Bagrówki /dwa wyrazy/
11/ przyzwyczajenie
13/ figurka świętego z niszy bramy głównej  
       stodoły dworskiej
15/ np. Klingspor 
17/ Bielska i Krakowska w Kozach
18/ wielka rzeka w Pakistanie

Litery ponumerowane z pól od 1 do 9 utwo-
rzą rozwiązanie.

Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem 
lub złożyć osobiście w bibliotece lub Urzę-
dzie Gminy (sekretariat) do 30 listopada br. 
podając swoje dane osobowe (imię, nazwi-
sko, wiek, telefon kontaktowy). 
Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową. 

(Stanisław Laszczak)

Krzyżówka Koziańska
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bezpieczeństwo

Nadchodzi zima, więc przygotujmy się! Siar-
czyste mrozy i przenikający na wskroś chłód 
najlepiej przetrwać w dobrze ogrzanym domu, 
z kubkiem gorącej herbaty w rękach. Sięgamy po 
sprawdzone metody aby nie zabrakło nam opału 
do wiosny. Cel uświęca środki, więc skupiamy się 
wyłącznie na jednym – wysokiej temperaturze 
w grzejnikach, z premedytacją ignorując wszyst-
kie negatywne skutki. Gaz, prąd, eko-groszek – 
wszystkie łączy jedno: koszt wymiany instalacji 
i eksploatacji. Ponieważ akurat nie mamy na ten 
cel pieniędzy, dlatego nasz stary, poczciwy piec 
i okopcony komin muszą nam posłużyć na kolej-
ny sezon. Przyroda nas nie rozpieszcza, a my się 
mamy nią przejmować!?! Wierząc w oczyszcza-
jącą moc ognia, który wygna z martwych przed-
miotów wszelkie zło, gromadzimy niezbędne 
zasoby, według ich wartości kalorycznej. 
ROZPAŁKA. Najlepiej jeśli jest to papier. De-
finicja papieru jest w naszym przypadku bardzo 
szeroka i obejmuje wszelkie czasopisma, opa-
kowania, a jeśli czasem trafi się jakaś zagubiona 
folia, to nawet lepiej. Będzie się mocniej palić. 
Współczesny papier pokrywają liczne warstwy 
tworzywa sztucznego, ale nic tak pięknie nie pło-
nie, jak lipcowy numer czasopisma z 2012 roku.  
Oczywiście wraz z płytą i opakowaniem. Teraz 
dokładamy foliowe jednorazówki, aby podtrzy-
mać moc spalania. Przygotowujemy resztę pla-
stikowych śmieci, których w dzisiejszych czasach 
w każdym gospodarstwie domowym nigdy nie 
zabraknie. Ponieważ w kotle miarowo już huczy, 
bierzemy się za właściwy wkład .

WKŁAD WŁAŚCIWY. Tu mamy szerokie 
możliwości. Uprzednio przygotowane stare 
opony, dętki z rowerów, ubrania, kości z obia-
du, obierki, elementy instalacji wodno-kanali-
zacyjnej, peszle, kable (metal wygrzebie się po 
spaleniu), butle po olejach silnikowych, listwy 
podłogowe, pocięte meble, zebrane z cmentarza 
znicze... Bardziej rozgarnięci mogą posiłkować 
się drewnem pochodzącym z niedawnej wymia-
ny podkładów torów kolejowych pobliskiej linii 
PKP. Owszem, z zewnątrz jest solidnie nasączo-
ne chemikaliami, od samego ich zapachu mocno 
się  kręci w głowie, ale za to w piecu pali się do-
skonale. Jeśli nasz kocioł jest już w połowie za-
pchany, ogień wesoło buzuje, a temperatura na 
termometrze wskazuje wymarzone 50-70 stopni 
Celsjusza, musimy zabezpieczyć nasze dokona-
nie. Moc musi być utrzymana w ryzach, dlatego 
teraz zastosujemy tzw. „zamulenie”.      
ZAPYCHACZ. Podstawowe paliwa dla ludzi 
oszczędnych i zaradnych typu muły, flotokon-
centraty, pseudobrykiety zostały zakazane. 
Ten niemiły fakt szczególnie odczuwają ci, 
którzy przed wrześniem 2017 roku nie poczy-
nili odpowiednich zapasów, lub nie posiadają 
bezpiecznego dojścia do chytrych dostawców. 
Trzeba sobie jednak jakoś poradzić. Złośliwa 
natura daje nam co prawda łupnia, ale pozwala 
też na jej oszukanie. Wesoło nucąc sobie pod 
nosem „Liście lecą z drzew...” ładujemy więc 
do pieca to, co prawo każe nam utylizować 
w workach lub kompostownikach. Ledwo co 
przeschnięte gałązki i przycięte krzaki również 

mogą dobrze spełnić swoje zadanie. Kocioł wy-
pełniony po klapę, potężnie dymi i wrze, tem-
peratura stabilna. Idealnie.
W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku pę-
dzimy jeszcze do mieszkania pośpiesznie zamy-
kając drzwi, okna i wszelkie lufciki, kategorycz-
nie zakazując domownikom ich otwierania. Ze 
złością patrzymy przez szybę na komin sąsiada, 
z którego wydobywa się gęsty żółto-buro-czarny 
dym, narzekając na to, jakim dziadostwem może 
tak u siebie palić, rozważając zgłoszenie sprawy 
kompetentnym służbom. W radiu mówili coś 
o niskiej emisji, o tym że ponad 60 procent pol-
skich przedszkoli znajduje się na terenach, gdzie 
jakość powietrza nie spełnia obowiązujących 
w naszym kraju norm. Oburzające, mogliby 
coś z tym przecież coś zrobić, a nie tylko gadać 
i alarmować. Zastanawiamy się, że samochodów 
na naszych drogach jest stanowczo za dużo, 
a to one najwięcej trują. My potrzebujemy tylko 
dwóch w naszym domu (no, może i trzech, cho-
ciaż dorosłe dzieci się nie liczą), bo przecież jak 
gdziekolwiek się dostać, ale inni mogliby sobie 
odpuścić i iść na autobus lub pociąg. 
Wkrótce opuszczają nas rozważania o jakości 
powietrza. Ich miejsce zastępują inne. Zdrowie 
szwankuje, wyniki badań coraz gorsze. Znowu 
się złościmy, bo na służbę zdrowia w tym kraju 
też nie ma co liczyć. Łykając ostatnią tabletkę 
suplementu diety, wyrzucamy puste opakowa-
nia do pieca, mocno trzaskając klapą. Przynaj-
mniej w domu jest ciepło. 

(Sebastian Harężlak)

Felieton
Nadchodzi zima

1 listopada 2018 roku o godz. 18:00 Komenda 
Główna Policji opublikowała najnowsze sta-
tystyki akcji „Znicz 2018”. Od środy, czyli po-
przedzającego dnia, na polskich drogach doszło 
do 176 wypadków, w których 19 osób poniosło 
śmierć, a 200 odniosło obrażenia.
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny są dla 
większości ludzi jedyną okazją do refleksji na 
temat kruchości i ulotności życia. Teraz żyje-
my, mamy plany, wiemy dla kogo się staramy... 
gdy nagle, niespodziewanie wszystko wali się 
w gruzy, a nasz uporządkowany świat staje do 
góry nogami. Do tej pory, ofiary różnego ro-
dzaju wypadków, chorób i zdarzeń były dla nas 
suchymi, pozbawionymi głębszego kontekstu 
liczbami. Nagle, zmienia się perspektywa i to, 
co dotychczas  uważaliśmy za tło, staje się na-
szą osobistą tragedią. W stale przyśpieszającym 
świecie, gdzie w cenie jest wyłącznie bogactwo, 
zdrowie i młodość, warto pamiętać, że nie jeste-
śmy niezniszczalni, dlatego każdy dzień nasze-
go życia jest cenny.

Śmierć, choroba, ból są tematami, których sta-
ramy się za wszelką cenę unikać, dopóki nie sta-
niemy z nimi oko w oko, na poboczach drogi, 
na szpitalnych korytarzach, przy łóżku cierpią-
cego. Do tej chwili, nasza uwaga skupiała się 
na rzeczach, które w obliczu nieodwracalnego 
wydają się przecież takie płytkie i błahe. Wystar-
czyła sekunda nieuwagi, jedna diagnoza, pech, 
splot niekorzystnych okoliczności i zmienia się 
wszystko. Odkrywamy prawdziwe wartości. 
Na nowo poznajemy swoich bliskich. Wydaje 
się, że dopiero wtedy zaczynamy rozumieć sens 
codziennej egzystencji.
Lekarze, ratownicy, policjanci, strażacy, księża, 
pracownicy socjalni, pracownicy zakładów po-
grzebowych – wszyscy bardzo często stajemy 
w bezpośredniej konfrontacji z ludzką tragedią. 
Nie możemy uniknąć wytworzenia się u nas 
swoistych „odcisków”, „pancerza ochronnego” 
chroniącego psychikę przed przeżywaniem 
każdej tragedii z osobna. Z czasem najważniej-
sze staje się automatyczne wyłączenie zdolno-

ści empatii i dokładne wykonanie swojej wyty-
czonej roli, bo tak naprawdę, jest to jedyna oraz 
najlepsza pomoc jakiej możemy udzielić, czyli 
umożliwienie przejścia przez ten pierwszy, szo-
kujący etap sprawnie i z godnością. Proszę nas 
zrozumeć. Nie jesteśmy robotami bez uczuć. 
Bronimy się przed emocjami, ponieważ i tak 
te wszystkie obrazy, słowa, sytuacje zostaną 
z nami już na zawsze. 
Akcja „Znicz” się skończy. Liczby zostaną po-
dane i zapomniane. Ogromna większość z nas 
zapamięta te dni jako męczący maraton w kor-
kach i w pośpiechu. Kolejne dni zajmą nam 
zupełnie inne zmartwienia. Nowe problemy 
w pracy, w domu, w rodzinie. Inne priorytety. 
Część z nas jednak dałaby bardzo dużo, aby 
mieć tego typu zajęcia w tej właśnie chwili. 
Doceńmy to, co posiadamy, ponieważ inni nie 
mają takiego szczęścia, a kto wie, może kiedyś 
to właśnie my, z zaskoczenia i niespodziewanie 
możemy znaleźć się w tej drugiej grupie. Jeste-
śmy na to przygotowani?      (Sebastian Harężlak)

Po „Zniczu”
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bezpieczeństwo

Każdego roku, kiedy rozpoczyna się okres 
grzewczy, otrzymujemy od Państwa wiele sy-
gnałów o nieprawidłowym funkcjonowaniu 
przepływowych podgrzewaczy wody (tzw. 
„junkersów”), kotłów i pieców grzewczych 
oraz wentylacji w mieszkaniach. Problemy te 
w przeważającej części wynikają z niedosta-
tecznej ilości powietrza zewnętrznego, które 
powinno dopływać przez okna oraz drzwi. Przy 
stosowaniu nowoczesnej i bardzo szczelnej 
stolarki okiennej powietrze zewnętrzne po-
winno być doprowadzane przez dodatkowe 
nawiewniki, umieszczone w oknach, drzwiach 
balkonowych lub w innych częściach przegród 
zewnętrznych.  

UWAGA! Niewłaściwie działająca wentylacja 
powoduje wzrost poziomu zanieczyszczeń, wil-
goci, dwutlenku węgla oraz ilości drobnoustro-
jów w powietrzu. Ma to bezpośredni wpływ na 
złe samopoczucie, możliwość pojawiania się 
w mieszkaniu pleśni i zagrzybienia ścian oraz 
występowanie problemów z odprowadzaniem 
spalin. Równolegle, problemy z odprowadza-
niem spalin spowodowane mogą być stanem 
technicznym przewodów kominowych i ich 
czystością, co powoduje pojawienie się spalin 
w mieszkaniu i zagrożenie zatrucia tlenkiem 
węgla (czadem).
Pamiętaj! Właściciel nieruchomości odpo-
wiada za stan techniczny urządzeń grzewczych, 

przewodów wentylacyjnych i kominowych oraz 
prawidłową wentylację pomieszczeń. Dlatego: 

 – wietrz mieszkanie regularnie, przeprowadzaj 
okresowe kontrole urządzeń grzewczych,

 – przeprowadzaj okresowe kontrole i czysz-
czenie przewodów: wentylacyjnych (1 raz 
w roku), spalinowych (kotły gazowe, olejo-
we – 2 razy w roku), dymowych (kotły na 
paliwo stałe i kominki – 4 razy w roku),

 – nie uszczelniaj nadmiernie mieszkania,
 – nie instaluj wentylatorów mechanicznych 
w kratkach wentylacyjnych bez konsultacji 
z fachowcem, nie spalaj odpadów. 

(Korporacja Mistrzów Kominiarskich  

Województwa Śląskiego)

Apel kominiarzy

W okresie jesienno-zimowym wzrasta ryzyko 
powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do 
nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksplo-
atacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i ga-
zowych. W tym samym okresie odnotowywany 
jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, 
zwanym „cichym zabójcą”, gdyż gaz ten jest bez-
wonny, bezbarwny i pozbawiony smaku.
Przypominamy o zasadach, które uchronić 
nas mogą od niebezpieczeństw utraty życia, 
zdrowia i mienia. Z powodu zatrucia tlenkiem 
węgla, potocznie zwanym czadem, ginie co-
rocznie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie 
ma to związku z zaistnieniem pożaru, a wynika 
z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdują-
cych się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Przypominamy!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów 
w obiektach, w których odbywa się proces spa-
lania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, 
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dy-
mowych i spalinowych co najmniej:
• cztery razy w roku w domach opalanych pali-
wem stałym (np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych pali-
wem ciekłym i gazowym,
• raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie 
stanowią inaczej od palenisk zakładów zbioro-
wego żywienia i usług gastronomicznych,
• raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z prze-
wodów wentylacyjnych.
Tlenek węgla powstaje podczas procesu nie-
pełnego spalania materiałów palnych, w tym 
paliw, które występuje przy niedostatku tlenu 
w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo 
zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami czło-

wieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony 
smaku), 
• blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez 
zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciał-
kach krwi, powodując przy długotrwałym na-
rażeniu (w większych dawkach) śmierć przez 
uduszenie.
Głównym źródłem zatruć czadem w budyn-
kach mieszkalnych jest niesprawność prze-
wodów kominowych: wentylacyjnych, spa-
linowych i dymowych. Wadliwe działanie 
wspomnianych przewodów może wynikać z:
• ich nieszczelności, 
• braku konserwacji, w tym czyszczenia, 
• wad konstrukcyjnych, 
• niewłaściwej wentylacji poprzez okna i drzwi. 
Powyższe może prowadzić do braku ciągu, 
a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecz-
nego, polegającego na tym, że dym zamiast wy-
dostawać się przewodem kominowym na ze-
wnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy: 
• przeprowadzać kontrole szczelności przewo-
dów kominowych i systematycznie je czyścić,
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, 
w których odbywa się proces spalania zgodnie 
z instrukcją producenta, 
• stosować urządzenia posiadające stosowne 
dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do 
obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać 
okazania wystawionej przez producenta lub 
importera urządzenia tzw. deklaracji zgodno-
ści, tj. dokumentu zawierającego informacje 
o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu 
i zakresie stosowania danego urządzenia, 
• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kra-
tek wentylacyjnych, 
• w przypadku wymiany okien na nowe, spraw-
dzić poprawność działania wentylacji, ponie-

waż nowe okna są najczęściej o wiele bardziej 
szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych 
w budynku i mogą pogarszać wentylację, 
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. 
poprzez przykładanie kartki papieru do otworu 
bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca 
wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej 
wspomnianego otworu lub kratki, 
• często wietrzyć pomieszczenie, w których od-
bywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wy-
posażone w termy gazowe), a najlepiej zapew-
nić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, 
• nie bagatelizować objawów duszności, bólów 
i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, osła-
bienia, przyspieszenia czynności serca i oddy-
chania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy 
zatruciu czadem, 
• u osób podejrzewanych o zatrucie tlenkiem 
węgla należy jak najszybciej przerwać kontakt 
z czadem. 
Pierwsza pomoc polega na usunięciu zatrutego 
z pomieszczenia, skontrolowaniu jego odde-
chu. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, 
ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast 
przystąpić do sztucznego oddychania np. meto-
dą usta - usta oraz masażu serca.  Jeśli oddycha, 
nieprzytomnego należy ułożyć na boku. W obu 
przypadkach konieczne jest wezwanie pogoto-
wia ratunkowego, a także straży pożarnej. 
W	 trosce	 o	 własne	 bezpieczeństwo,	
warto	rozważyć	zamontowanie	w	domu	
czujników	dymu	 i	gazu.	Koszt	zamon-
towania	 takich	 czujników	 jest	 nie-
współmiernie	 niski	 do	 korzyści,	 jakie	
daje	zastosowanie	tego	typu	urządzeń.	
Pamiętajmy	–	najwyższą	wartością	jest	
nasze	życie.	

(Gminny Zespół  Zarządzania Kryzysowego)

Czad - cichy zabójca
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kultura

Gminna	Rada	Seniorów zaprasza 
na spotkanie	z	prawnikiem
29 listopada, godz. 15.00,  
sala widowiskowa Domu Kultury
Wstęp wolny.

Księżniczka	czardasza
muzyczna baśń dla dorosłych w II aktach  
w wykonaniu artystów operetkowych
30 listopada, godz. 19.00,  
sala widowiskowa Domu Kultury.
Wstęp 10 zł (bilety do nabycia w biurze DK)

Spotkanie	z	Mikołajem
Impreza dla dzieci
9 grudnia, godz. 14.30,  
sala widowiskowa Domu Kultury
Wstęp 15 zł (bilety do nabycia w biurze DK, 
do dnia 3 grudnia)

Fundacja Ekologiczna ARKA jest organizato-
rem akcji „Książka wspiera bohatera”. Polega 
ona na zbieraniu od zaprzyjaźnionych osób 
i uczestników akcji niepotrzebnych książek. 
Z nich organizuje kiermasze, a zebrane środki 
przeznacza na bilety do kin i teatrów dla dzie-
ci z domów dziecka, świetlic środowiskowych 
oraz spełnia ich zielone marzenia. Akcja łączy 

w sobie ochronę środowiska, edukację kultu-
ralną i pomoc społeczną.
Fundacja promuje społeczne postawy, poma-
ga różnorodnym inicjatywom obywatelskim, 
buduje wspólnotę, w której razem można wiele 
zrobić dla innych. Każdy może zostać bohate-
rem na miarę swoich możliwości.
Fundacja składa podziękowania Domowi Kul-

tury w Kozach oraz uczestnikom akcji za udział 
w inicjatywie „Książka wspiera bohatera”. Ze-
brane książki trafią na charytatywne kierma-
sze organizowane wspólnie z Galerią SFERA. 
W tym roku kiermasze odbędą się 24 -25 listo-
pada oraz 15 grudnia. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy. 

(Wojciech Owczarz, pomysłodawca akcji)

Drugie życie książek

Smerfy z Przedszkola Publicznego zwiedziły wystawę masek obrzędowych Podbeskidzia w Izbie 
Historycznej. Maski dziadów i diabłów na początku wzbudziły w nich pewne obawy, ale szybko 
okazały się atrakcją. Smerfy poznały pozostałe ekspozycje Izby Historycznej: historię kościoła, 
gdzie zobaczyły makietę starego drewnianego kościółka oraz salę Czeczów, w której dowiedzia-
ły się jak wyglądało życie właścicieli dworu. Na koniec otrzymały kolorowankę, by na zajęciach 
w przedszkolu wykonać własną maskę. Była to pierwsza, lecz nie ostatnia wizyta smerfów w Izbie 
Historycznej im. Adolfa Zubera.

(gbp)
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Smerfy w bibliotece

Niemen z Riedlem
Czas zaduszek to czas wspominania – tym razem 
wspominaliśmy artystów tworzących muzykę. 
Zespół Factory of Blues zaprosił na recital z utwo-
rami artystów z ostatniego stulecia, którzy odeszli 
koncertować w innym świecie. Na szczęście dla 
nas melomanów pozostawili po sobie wielki do-
robek muzyczny, którego fragment został zapre-
zentowany. Wśród nich artyści polscy: Czesław 
Niemen, Rysiek Riedel oraz Tadeusz Nalepa. 
Muzyczną podróż od czasów najdawniejszych do 
współczesnych zakończyła suita muzyczna „Tu 
jest mój kraj” w wykonaniu Factory of Blues z to-
warzyszeniem zespołu wokalnego Domu Kultury 
w Kozach nawiązująca do setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę.   (Darek Dzida)

Zapowiedzi:

Konkurs Szopek 
Szopki w ramach 18. edycji konkursu przyno-
sić można do Pałacu Czeczów w dniach 10-14 
grudnia br. (do godz. 15.00). Rozstrzygniecie 
konkursu w niedzielę w  Pałacu Czeczów – 16 
grudnia o godz. 15.00, poprzedzone wystawą 
prac konkursowych od godz. 10.00. Konkurs 
odbędzie się w dwóch kategoriach (do 10 lat, 
10 lat i powyżej), autorzy wyróżnionych prac 
otrzymają nagrody rzeczowe, pozostali uczest-
nicy uhonorowani zostaną okolicznościowymi 
dyplomami. Organizatorzy proszą o czytelne 
podpisanie i podanie wieku autora szopek zgła-
szanych do konkursu. Do udziału zapraszamy 
wszystkich mieszkańców, szczegóły na stronie 
internetowej Domu Kultury.     (DK)

Dofinansowano ze środków MKiDN 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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kultura

Koziański muzyk, Paweł Stępień, dzieli się 
swoimi wrażeniami i wspomnieniami z kon-
certów w Stanach Zjednoczonych.  

– Moja trasa po USA rozpoczęła się od kon-
certu w polskim klubie Hunters w Chica-
go, IL. Był to mój debiut w USA z solowym 
show, więc tamten koncert już zawsze pozo-
stanie wyjątkowy. Następnie wraz z moim 
realizatorem dźwięku Miłoszem Zyguckim 
(który towarzyszył mi przez całą podróż oraz 
organizował wszystkie koncerty) polecieli-
śmy do Palm Coast, FL gdzie zagraliśmy dla 
polskiego klubu „Korona”. Frekwencja do-
pisała, a mój występ został przyjęty bardzo 
pozytywnie i zakończył się podwójną owacją 
na stojąco. Kolejnym punktem trasy było San 
Francisco. Tam zagrałem dla młodej, ale bar-
dzo prężnie działającej organizacji polonijnej 
„New Polonia”. Pojawili się nie tylko Polacy, 

ale i Amerykanie. Miałem kolejną okazję, by 
sprawdzić swoje umiejętności przed słucha-
czami z USA. Koncert udał się, a reakcje ludzi 

były wspaniałe. Bawili się 
ze mną przez cały czas, 
w każdym momencie 
okazując swoje wspar-
cie i uznanie. Kolejne 
wspaniałe doświadcze-
nie. Ostatnim punktem 
trasy był plenerowy wy-
stęp w Nowym Jorku dla 
Polskiego Klubu Żeglar-
skiego, gdzie wystąpiłem 
razem z amerykańskim 

zespołem Chupacabra. Odbył się on w wyjąt-
kowej scenerii. Scena znajdowała się na wo-
dzie pośród wielu jachtów, żaglówek, mo-
torówek. Po prostu w przystani. Atmosfera 
ponownie była niezapomniana, widoki pięk-
ne, jestem niezmiernie wdzięczny publicz-
ności za serdeczne przyjęcie. Na koniec był 
wspólny jam session (wspólny koncert, im-
prowizacja) z zespołem Chupacabra, podczas 
którego razem improwizowaliśmy dla licznie 
zgromadzonej publiczności.  Cały tour zakoń-
czył się sukcesem i okazał się dla mnie wielkim 
doświadczeniem. Wielkie podziękowania dla 
wszystkich organizatorów koncertów, którzy 
dali mi szansę. Słowa uznania i wyrazy podzię-
kowania należą się również moim sponsorom, 

w tym Domowi Kultury w Kozach oraz gmi-
nie Kozy, bez których moje tourne nie byłoby 
możliwe. Ta trasa koncertowa zaowocowała 
już kolejnym zaproszeniem na koncerty do 
USA, które odbędą się już najprawdopodob-
niej w styczniu.    (dk)

Gościem biblioteki, 11 października, był Ma-
rek Tomalik, kozianin, publicysta, dzienni-
karz, podróżnik pasjonujący się historią Au-
stralii i autor książek o tym kontynencie. Jego 
wykład „Wspomnienia związane z obyczaja-
mi i zwyczajami Kóz podczas śmiergustu 
i kolędy na tle innych kultur” nawiązywał do 
osobistych przeżyć, jako że sam urodził się 
w Kozach. Obejrzeliśmy zdjęcia śmierguśni-
ków w maskach, z walizkami zawierającymi 
części bielizny damskiej rzucanej dawniej na 
druty energetyczne, kolędników w strojach 
i maskach z heligonkami i koszami na wik-
tuały. Pan Marek Tomalik pokazał nam dla 
kontrastu świat wierzeń rdzennej ludności 
Australii, której wiara należy do najsilniej-
szych na świecie.
Kultura Aborygenów opiera się na bliskim 
związku z naturą, ty jesteś częścią ziemi, 
a ziemia jest częścią ciebie – mówił. Czy 
w dawnych zwyczajach i obyczajach śmier-
guśników i kolędników można dostrzec po-
dobne związki? W naszym, współczesnym 

rozumieniu świata zapewne nie, ale już 
życie naszych przodków w zgodzie z natu-
rą, kiedy rytm pracy wyznaczały pory roku 
i pory dnia, byłoby bliższe temu twierdze-
niu. Na spotkaniu zobaczyliśmy bumerang, 
który rzucony pod odpowiednim kątem 
osiąga prędkość 150 km/h i dowiedzieli-
śmy się, że 30 tysięcy lat temu te narzędzia 
były na wszystkich kontynentach, również 
w Polsce. Mogliśmy posłuchać dźwięków 
instrumentu zrobionego z gałęzi eukalip-
tusa. Poznaliśmy turkotkę (czyli busz-te-
lefon), która służy do porozumiewania się 
w buszu bo jej dźwięk roznosi się na duże 
odległości. Na slajdach zobaczyliśmy rytu-
alne tańce Aborygenów. 
Niezwykle interesujące jest pojmowanie 
przez Aborygenów własności ziemi. Mapą 
jest pieśń. Dziadek przekazując swą wiedzę 
wnuczkowi idzie z nim i śpiewa, w pieśni 
zakodowane są elementy przyrody, sekret-
ne znaki, które mówią o uprawnieniach do 
ziemi. Są to ścieżki śpiewu. Aborygeni prze-

kazują sobie też z pokolenia 
na pokolenie pieśni klano-
we, z którymi mogą wędro-
wać po buszu nie gubiąc się 
w nim. Wykład odbył się w ramach realizowa-
nego przez bibliotekę projektu ”Maski obrzę-
dowe w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbe-
skidzia” współfinansowanego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury. 
    (gbp)
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Jak zachomikować 
chomika?

Domki dla małego zwierzątka powstawały na 
trzech bibliotecznych warsztatach rzeźbiar-
skich dla dzieci, które w tym czasie zamieniły 
się w architektów i konstruktorów. Najpierw 
stworzyły projekt, potem wycinały z tektury 
ściany, podłogi i wejścia. Daszki dla domków 
wykonały z jednorazowych tekturowych tacek, 
a klejenie elementów klejem na gorąco stano-
wiło dla nich nowe doświadczenie. Ostatnią 
czynnością było pomalowanie domków.     (gbp)
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Kozianie w świecie



Uroczysta msza święta, składanie wiązanek kwiatów pod ta-
blicami pamiątkowymi, IX Koziański Bieg Niepodległości 
i bogaty programowo Piknik Historyczny – to główne wyda-
rzenie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę w naszej miejscowości. Prezentujemy kilka zdjęć, 
więcej znaleźć można m.in. na profilu facebookowym Ko-
ziańskich Wiadomości.

(RED)
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