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Konkursowe kartki

Światowe latawce

PSIknik

Retro godne uwagi

Kapryśna aura sprawiła, że pierwotny termin wydarzenia „Świę-
to wiatru halnego” związanego z zabawą latawcami przesunięto. 
– Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W ten sposób 
impreza zbiegła się z One Sky One World, czyli wydarzeniem 
promującym latawce dla pokoju na świecie – mówią organiza-
torzy. W drugą niedzielę października nad koziańskim stadio-
nem zrobiło się więc kolorowo, a bawili się wspólnie zarówno 
najmłodsi, jak i seniorzy. Konstrukcje kreatywne, wymagające 
wielu godzin pracy, tworzone również rodzinnie. Cel wspólnej 
integracji pokoleń przy dobrej zabawie ponownie został więc 
osiągnięty.             (DK/RED)

foto: arch. DK 

W jesiennej scenerii pod Pałac Czeczów zajechały samochody 
niespotykane już na co dzień. Wszystko za sprawą miłośników 
pojazdów zabytkowych, którzy upodobali sobie park w Kozach 
na spotkania w ramach Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Jak zwy-
kle, nie zabrakło „perełek”. Pojawił się m.in. prawdziwy „nestor”, 
pamiętający początek ubiegłego wieku – Brush. Z bliska obej-
rzeliśmy też Syrenę z lat 70. czy sześćdziesięcioletni kabriolet, 
Skodę Felicję. I to właśnie oba te pojazdy za swój wygląd otrzy-
mały puchary wójta Gminy Kozy. Klimat wydarzenia przywo-
łujemy jednym zdjęciem, pełną relację znajdą Państwo m.in. na 
stronie internetowej Domu Kultury.

(DK/RED)

foto: arch. Stowarzyszenie Kozianki

foto: mat. konkursowe UG

foto: arch. DK

To już doroczna tradycja, czyli konkursowa zabawa dla dzie-
ci i młodzieży obejmująca przygotowanie bożonarodzeniowej 
kartki świątecznej z motywem związanym z naszą miejscowo-
ścią. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawo-
wych i liceum, a prace plastyczne w papierowej formie złożyć 
można w Urzędzie Gminy Kozy (sekretariat lub Dziennik Po-
dawczy) do 25 listopada br. Ogłoszenie wyników zaplanowano 
na 6 grudnia br., zwycięska kartka zostanie powielona w druku 
i rozesłana z życzeniami w imieniu Gminy Kozy. Zachęcając do 
zabawy, przypominamy jedną z kartek z 2019 roku autorstwa 
Nikodema Oślaka.                (RED)

Październikowa aura sprzyjała aktywnościom na powietrzu, nie 
inaczej było w przypadku drugiej odsłony pieskiego spotkania, 
czyli wydarzenia PSIknik. Były gry i zabawy, wspólna wymiana 
doświadczeń, a także sporo wartościowej wiedzy. Dyskutowano 
na temat odpowiedniej opieki, szkoleń czy żywienia czworono-
gów. Nie zabrakło także pamiątkowych medali za udział w wy-
darzeniu, a liczne grono uczestników zdawało się być potwier-
dzeniem potrzeby dla tej inicjatywy. Różne rasy, psiaki mniejsze 
i większe, uśmiechnięci właściciele – tak w dużym skrócie pod-
sumować można drugą edycję spotkania, które odbywało się 
w Kamieniołomie.                 (RED)
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W październiku odbyły się doroczne 
spotkania wójta gminy Kozy z miesz-
kańcami naszej miejscowości. Przez 
3 dni w różnych lokalizacjach toczy-
ły się dyskusje dotyczące spraw bie-
żących, ale też najbliższych planów 
Gminy Kozy. 
– Cieszę się, że ponownie mogliśmy spo-
tkać się w Małych Kozach, Gajach oraz 
w Centrum. Wiele pytań związanych 
z podejmowanymi działaniami Urzędu 
Gminy pozwoliło rozwiać wątpliwości 
lub uszczegółowić wybrane zakresy. To 
ważne, by każdy z nas miał świadomość 
dotyczącą tego, jak funkcjonuje samorząd, 
jakie procedury obowiązują podczas po-
dejmowania decyzji. Najważniejsze jednak 
to wspólna wymiana poglądów na temat 
przyszłości i potrzeb w poszczególnych 
rejonach Kóz – mówi Jacek Kaliński, wójt 
gminy Kozy. Istotnie to właśnie ta część 

spotkań obfitowała w wiele pytań czy po-
mysłów, co zapewne znacząco przyczyni 
się m.in. do podejmowanych inicjatyw 
inwestycyjnych czy tych związanych z bie-
żącą obsługą mieszkańców. Rozmawiano 
o potrzebach w zakresie remontu i prze-
budowy dróg, kanalizacji czy gospodarki 
śmieciowej. – To ważne tematy dla każde-

go z nas. Wpływa na nie wiele czynników, 
dlatego cieszę się, że mogliśmy o nich po-
rozmawiać w szerokim gronie. A tak jak 
wspominałem podczas spotkań, urzędnicy 
są otwarci na sugestie i potrzeby mieszkań-
ców, zawsze zachęcamy więc do kontaktu 
i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami – 
przekonuje wójt gminy Kozy.                     (MS) 

Końcem października w sieci po-
jawiła się zupełnie nowa odsło-
na serwisu internetowego Gminy 
Kozy – www.kozy.pl. Dostosowana 
zarówno do aktualnych trendów 
graficznych, jak i przede wszystkim 
ze względu na funkcjonalność i roz-
wiązania techniczne. 
– Poprzednia wersja strony, mówiąc 
wprost – była przestarzała. Chcemy, by 
serwis był przyjazny dla mieszkańca, a zna-
lezienie podstawowych informacji nie sta-
nowiło problemu – tłumaczy zmiany Jacek 

Kaliński, wójt gminy Kozy. Na stronie 
znajdziemy m.in. bezpośrednie przekiero-
wania do Biuletynu Informacji Publicznej, 
platformy ePUAP, unijnych projektów 
czy gminnych social mediów. Sekcja „na 
skróty” umożliwia nam szybkie odnalezie-
nie informacji związanych z gospodarką 
śmieciową, profilem zaufanym czy pla-
nem gminy Kozy. Szczegółowe informa-
cje z perspektywy mieszkańca dostępne są 
w zakładce „dla mieszkańca”, powstała de-
dykowana podstrona dla odwiedzających 
nas gości – „dla turysty”. 

Rzecz jasna w sieci znajdziemy również 
bieżące aktualności, galerie zdjęciowe, ka-
lendarz gminnych wydarzeń, nowością 
jest możliwość brania udziału w ankiecie. 
– Zawsze podkreślamy, że działania pro-
wadzone na terenie gminy są odpowiedzią 
na głos mieszkańców. Dodatkowa wery-
fikacja opinii poprzez tego typu narzędzie 
będzie kolejnym elementem naszych dys-
kusji – mówi wójt gminy Kozy. Dużym 
udogodnieniem będzie również rozwiąza-
nie zastosowane w przypadku aktualności. 
W każdej opublikowanej informacji ad-

ministratorzy mają możliwość, by 
umieszczać pliki do pobrania bez-
pośrednio na Państwa komputer 
lub telefon. – Niejednokrotnie są 
to wnioski lub wzory pism. Będzie 
łatwiej i szybciej – przekonuje nasz 
rozmówca.
Zachęcamy więc w imieniu redak-
cji do odwiedzin nowego serwisu, 
gdzie nie zabrakło także informacji 
związanych z naszym miesięcz-
nikiem. Równocześnie strona to 
miejsce stale rozwijane, toteż wszel-
kie uwagi związane z jej funkcjo-
nowaniem, zarówno ze względu 
na dostępne już rozwiązania lub 
te przyszłe, są mile widziane. Jeśli 
mają Państwo swoje spostrzeżenia, 
zachęcamy do podzielenia się nimi 
poprzez wiadomość mailową na ad-
res: ug@kozy.pl.                    (RED) 

Dyskusje z mieszkańcami

Gmina z nową stroną
foto: arch. UG
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Relacja z XLIV sesji Rady Gminy Kozy
25 października 2022 r., odbyła się XLIV 
sesja Rady Gminy Kozy, na której podjęto 
następujące uchwały:
1) Nr XLIV/316/22 w sprawie zakresu 

pomocy udzielanej przez Gminę Kozy 
obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa;

2) Nr XLIV/317/22 w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzier-
żawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość;

3) Nr XLIV/318/22 w sprawie opłaty 
targowej;

4) Nr XLIV/319/22 w sprawie określe-

nia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości;

5) Nr XLIV/320/22 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XLIII/315/22 z dnia 
13 września 2022 r. w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XXXVI/261/21 
Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 
2021 roku, Uchwała Budżetowa na 
2022 rok Gminy Kozy;

6) Nr XLIV/321/22 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XXXVI/260/21 
Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 
2021 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kozy 
na lata 2022 – 2035;

7) Nr XLIV/322/22 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVI/261/21 Rady 
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021 
roku, Uchwała Budżetowa na 2022 rok 
Gminy Kozy;

Ponadto Rada Gminy zapoznała się z infor-
macją o stanie realizacji zadań oświatowych 
z uwzględnieniem wyników egzaminów 
oraz informacją o realizacji programów sty-
pendialnych.
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach 
Rady Gminy oraz materiały będące przed-
miotem obrad dostępne są na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Kozy www.bip.kozy.pl. 

(BRG)

Celem projektu jest popra-
wa dostępności do usług 
publicznych świadczo-
nych przez Gminę Kozy 
dla osób ze szczególnymi 
potrzebami, w tym i tych 
z niepełnosprawnościami. Jeszcze 
lepszą dostępność architektoniczną 
zapewnić ma planowana przebudowa 
wejścia głównego do budynku urzędu. 
Z kolei w ramach dostępności cyfro-

wej i komunikacyjno-
-informacyjnej zostanie 
przeprowadzonych sze-
reg działań, a więc prze-
budowana będzie jedna 
z gminnych podstron 

internetowych i dostosowana do wy-
mogów WCAG 2.0, dokonany zakup 
i montaż ścieżek naprowadzających na 
zewnątrz i wewnątrz budynku, zakup 
tabliczek informacyjnych i oznako-

wania pomieszczeń oraz 
nagrany film informujący 
o zadaniach poszczegól-
nych referatów w urzę-
dzie. 
Aby realizacja projektu 
przebiegała poprawnie 
i wdrażane udogodnienia 
były zgodne z obowiązują-
cymi przepisami, nad ca-
łością prac będzie czuwał 
ekspert z doświadczeniem 
w prowadzeniu działań na 
rzecz zapewnienia dostęp-
ności. 

(UG)

Zostań rodziną 
zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Bielsku-Białej zachęca do 
zapoznania się z możliwością stwo-
rzenia rodziny zastępczej dla dzieci. 
Organizowane są m.in. bezpłatne 
szkolenia dla kandydatów z zakre-
su pieczy zastępczej, fachowa kadra 
udziela także wszelkich informacji 
związanych z całym procesem. Naj-
ważniejsze na wstępie są rzecz jasna 
chęci. Wpierw przyjmowane jest 
więc zgłoszenie, a kandydaci zapra-
szani są na rozmowę. Następnie uzu-
pełniane są niezbędne dokumenty, 
odbywa się wizytacja, wydawana jest 
opinia, prowadzone są badania i ana-
lizy. Dalszą częścią procesu jest szko-
lenie, kwalifikacja i wydanie decyzji. 
– Pomaganie ma moc! – przekonują 
przedstawiciele Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Bielsku-
-Białej. Więcej informacji uzyskać 
można telefonicznie – 33 813-69-36 
lub mailowo: pcpr@powiat.bielsko.
pl, szczegóły związane z projektem 
znaleźć można również w sieci – 
www.pcpr.starostwo.bielsko.pl. 

(RED)

Dostępny Samorząd
Gmina Kozy pozyskała środki unijne w wysokości 100 tys. zł na realiza-
cję przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach”, 
w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020.
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W dniu 18 października 2022 r. weszła 
w życie ustawa z dnia 7 października 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców energii elektrycznej 
w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku 
energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 
2127)

Na czym polegają ogólne założenia 
ustawy?
Ustawa polega na zamrożeniu stawek za 
energię w 2023 r. na poziomie średniej 
stawki taryfowej sprzedawców z urzędu 
z 2022 r. Informacje o wysokości tej stawki 
poda Prezes URE w późniejszym terminie. 
Kto może skorzystać z ustawy o za-
mrożeniu cen?
Odbiorcy w gospodarstwach domowych 
do określonego limitu zużycia. 
Od kiedy obowiązuje zamrożenie cen 
energii?
Zamrożenie cen energii obowiązuje od 
1.01.2023 r. 
W jaki sposób mogę skorzystać z za-
mrożonej stawki?
Jeśli jesteś odbiorcą w gospodarstwie do-
mowym nie musisz składać żadnych doku-

mentów. Jeśli masz Kartę Dużej Rodziny, 
jesteś rolnikiem, jesteś osobą niepełno-
sprawną lub mieszkasz z osobą niepełno-
sprawną i chcesz skorzystać z podwyż-
szonego limitu złóż Oświadczenie wraz 
z wymaganymi dokumentami do dnia 
30.06.2023 r. 
Oświadczenie należy złożyć dostawcy 
energii wg wzoru udostępnianego przez 
danego dostawcę energii. 
Jakie dokumenty muszę złożyć wraz 
z Oświadczeniem, aby skorzystać 
z podwyższonego limitu?
Jeśli:
• jesteś rodzicem wielodzietnej rodziny 

powinieneś złożyć kopię Karty Dużej 
Rodziny,

• jesteś rolnikiem powinieneś złożyć de-
cyzję w sprawie podatku rolnego,

• odbiorca posiada orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności lub mieszka w gospo-
darstwie domowym z taką osobą, składa 
tylko Oświadczenie, ale dostawca ener-
gii może poprosić o przedstawienie 
orzeczenia o niepełnosprawności do 
wglądu. 

Oświadczenie składa się pod rygorem od-
powiedzialności karnej za składanie fałszy-
wych oświadczeń.
Jakie są limity zużycia?
• 2 MWh (2000 kWh) dla gospodarstw 

domowych,
• 2,6 MWh (2600 kWh) dla gospodarstw 

domowych z osobami z niepełnospraw-
nościami,

• 3 MWh (3000 kWh) dla rodzin posia-
dających Kartę Dużej Rodziny i rolni-
ków.

Jaką będę miał/a stawkę po przekro-
czeniu limitu zużycia?
Po przekroczeniu limitu będą obowiązy-
wały ceny z umowy z dostawcą energii lub 
cena maksymalna w przypadku wejścia 
w życie ustawy o środkach nadzwyczajnych 
mających na celu ograniczenie wysokości 
cen energii elektrycznej oraz wsparciu nie-
których odbiorców w 2023 roku, która jest 
aktualnie w procesie legislacyjnym. 
Mam więcej niż jeden licznik. Czy na-
dal mój limit wynosi 2000 kWh?
Jeśli masz więcej niż jeden licznik limit 
przyznawany jest na każde PPE (Punkt 
Poboru Energii) z osobna.

Co zrobić z użytym olejem?
Olej jest naturalnym produktem od lat 
stosowanym do przygotowania posiłków 
w kuchni na całym świecie. Raz użytego 
oleju nie powinno się podgrzewać ponow-
nie, ponieważ wytwarza wtedy niebez-
pieczne dla naszego zdrowia substancje. 
Co zatem zrobić z olejem, który pozostał 
po przygotowaniu posiłków? 
Zużytego oleju nie należy 
wylewać do zlewu czy 
toalety
Konsekwencją tego 
postępowania jest osa-
dzanie się zużytego oleju 
wraz z innymi zanieczyszcze-
niami w rurach i awarie sieci ka-
nalizacyjnych. Naprawy obciążają 
zarówno budżet domowy, jak i miejski 
czy gminny. 
Ponadto olej, który dostaje się razem 
z innymi ściekami do oczyszczalni, nie jest 
w zupełności oczyszczany i trafia do nasze-
go środowiska. O ile smażenie jest zdrowe, 
o tyle olej, który po nim pozostaje to od-
pad, który zanieczyszcza środowisko. 
Kiedy olej trafia do rzek czy mórz pozosta-
je na ich powierzchni, uniemożliwia prawi-

dłowe natlenienie wody i przepuszczanie 
promieni słonecznych. Bez tego rośliny 
nie mogą przeprowadzać fotosyntezy, czyli 
najważniejszego procesu dla istnienia życia 
na ziemi. 
Wylewasz olej po schabowym na kom-
post? To także niebezpieczna praktyka
Olej może doprowadzić do tego, że 

kompost przegnije 
i zepsuje się. Bakterie 
w glebie przestaną 

pracować nad rozkłada-
niem materii organicznej, ponie-

waż będą bardziej zainteresowane 
rozlanym olejem. Dodatkowo olej 
może doprowadzić do skażenia wód 
powierzchniowych i podziemnych 

oraz stanowić zagrożenie dla orga-
nizmów żyjących pod glebą.
Znacznie lepszym rozwiąza-
niem jest segregacja oleju, 

recykling i jego ponowne wy-
korzystanie
Jak segregować olej? Przygotuj pustą bu-
telkę PET, np. po wodzie czy mleku. Olej 
ostrożnie przelej do butelki, użyj lejka i pa-
pierowego ręcznika dla bezpieczeństwa. 
Następnie szczelnie zakręć butelkę i scho-

waj np. pod zlew. Butelkę napełniaj stop-
niowo, a dopiero, gdy będzie pełna, wrzuć 
ją do najbliższego pojemnika na zużyte ole-
je i tłuszcze w swojej okolicy. Znajdziesz go 
na mapie: www.segregujolej.pl/mapa/. 
 
Artykuł powstał w ramach uczestnictwa 
naszej gminy w ekologicznym projekcie 
segregujolej.pl. Dzięki temu na terenie na-
szej gminy zostały postawione specjalne 
pojemniki do segregacji zużytego oleju 
jadalnego. Mieszkańcy mogą segregować 
kolejny odpad w swoich gospodarstwach 
domowych. 
Przypominamy, że pojemniki 
rozmieszczone na terenie gmi-
ny Kozy są przeznaczone TYLKO 
I WYŁĄCZNIE do segregacji oleju 
i tłuszczu jadalnego. W związku z po-
wyższym prosimy, aby do pojemni-
ków przeznaczonych do segregacji 
oleju NIE WRZUCAĆ ODPADÓW 
KOMUNALNYCH ORAZ OLE-
JÓW: SILNIKOWYCH, HYDRAU-
LICZNYCH, TECHNICZNYCH, 
a także  PRZEMYSŁOWYCH OLE-
JÓW I SMARÓW. 

(UG)

Zamrożenie cen za energię elektryczną w 2023 roku

Zużyty olej – segregacja
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Wyzwania im niestraszne
Grupa „Halniaków” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Kozach postawiła przed sobą 
nowe zadanie – zdobycie drugiego co do 
wysokości szczytu w paśmie Beskidu Ślą-
skiego, a więc Baraniej Góry wznoszącej 
się na wysokości 1215 m n.p.m.
Wyprawa odbyła się 22 października. 
Rozpoczynając wyjście z parkingu Wisła 
Czarne droga wiodła niebieskim szlakiem 
wzdłuż Białej Wisełki. Na szczycie uczest-
nicy zatrzymali się na dłużej, aby pooglądać 
widoki, w tym ten najpiękniejszy z wieży 
widokowej. Przewodnik, wykorzystując 
dobrą widoczność, opowiedział o kilku 
górach dostrzegalnych w oddali. Po chwili 
wytchnienia można było schodzić w kie-
runku schroniska Na Przysłopie. To wła-
śnie tam młodzi podróżnicy znaleźli schro-

nienie przed nagłym deszczem, mogli też 
wzmocnić swoje siły kosztując tamtejszych 
dań. Droga powrotna wiodła czerwonym 

i czarnym szlakiem wzdłuż Czarnej Wiseł-
ki. Cała trasa, którą pokonali dzielni ucznio-
wie SP2, liczyła około 16 kilometrów.
Jednym z elementów wyprawy był też geo-

caching. To gra terenowa użytkowników 
odbiorników GPS, polegająca na poszuki-
waniu tzw. skrytek uprzednio ukrytych przez 

innych uczestników zabawy. 
Pojemniczki są różnych roz-
miarów – od malusieńkich 
z umieszczonym wewnątrz 
tylko notesem, gdzie trzeba 
się wpisać do znacznie więk-
szych, a oprócz notesu i dłu-
gopisu zostawia się gadżety 
na wymianę. Uczestnicy uczą 
się nawigacji, odczytywania 
współrzędnych i współpracy. 

To kolejna, niezwykle interesująca forma 
zdobywania wiedzy geograficznej, którą 
wprowadziła pani Anna Kózka-Filarska, 
opiekun szkolnego koła.                                 (SP2)

W czwartkowy wieczór 13 października grupa kibiców ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach wybrała się na mecz eli-
minacji Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn.
28 uczniów, pod opieką pani Anny Kózki-Filarskiej oraz Marty 
Dubiel i w towarzystwie 9 rodziców, wyruszyło pociągiem z Biel-
ska-Białej do Katowic, aby wspierać reprezentację Polski w meczu 
z Włochami. Już sama podróż była atrakcją dla większości dzieci. 
Do tego atmosfera kibicowania na żywo w katowickim „Spodku” 
wśród kilkunastu tysięcy ludzi oraz ostateczna wygrana Polaków 
30:23 spowodowały, że uczniowie byli zachwyceni możliwością 
wspólnego świętowania sukcesu. 
Wszyscy, którzy oglądali zmagania biało-czerwonej drużyny po-
przez transmisję telewizyjną, mogli zobaczyć szkolną delegację, 
bowiem kamery uchwyciły przedstawicieli SP2, którzy w narodo-
wych barwach głośno dopingowali polskich szczypiornistów. 

(SP2)

Znakomicie w sportowej rywalizacji na 
szczeblu powiatu bielskiego radziła sobie 
w minionym roku szkolnym reprezenta-
cja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach.
Przy okazji inauguracji kolejnego szkol-

nego roku sportowego, co nastąpiło 
21 października w Jaworzu, za punkt 

kulminacyjny uroczystości przyjęto 
wręczenie przez członkinię Zarządu Po-
wiatu Bielskiego Dorotę Nikiel i Prze-
wodniczącego Powiatowego Szkolnego 
Związku Sportowego Dariusza Janko – 

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach 

Tomaszowi Pająkowi i nauczycielom 
wychowania fizycznego, okazałego pu-
charu oraz nagrody pieniężnej – bonu 
na zakup sprzętu sportowego.
W roku 2021/2022 w klasyfikacji gene-
ralnej Igrzysk Dzieci i Młodzieży z kalen-
darza imprez SZS w gronie aż 50 szkół 
powiatu bielskiego SP 1 zajęła znakomite 
3. miejsce. Już dawno „Jedynka” nie od-
niosła tak spektakularnego sukcesu. Zło-
żyły się na niego wyniki uczniów i uczen-
nic uzyskane w takich dyscyplinach klas 
4-6 oraz 7-8, jak sztafetowe i drużynowe 
biegi przełajowe, festiwal sztafet lekko-
atletycznych, czwórbój lekkoatletyczny, 
piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, 
siatkówka, tenis stołowy oraz pływanie 
drużynowe.                      (SP1)

Szkoła, która uczy kibicowania

Nagroda za sportowe sukcesy

foto: arch. SP2
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8 października uczniowie klas V-VIII 
wraz z nauczycielami Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kozach wyruszyli na rajd 
„O srebrną Kózkę”, wiodący urokliwy-
mi stokami Hrobaczej Łąki.
W czasie wyprawy jej uczestnicy poznawali 
walory krajoznawczo-turystyczne Beskidu 
Małego. Po wielu dniach deszczowej aury 

wszyscy byli zachwyceni przepięknymi, je-
siennymi widokami.
Kiedy wszyscy dotarli na miejsce, ucznio-
wie wzięli udział w takich konkurencjach 
międzyklasowych, jak: skakanka grupowa, 
musztra klasowa, aranżacja piosenki z baj-
ki „Gumisie”. Później było jeszcze rozpo-
znawanie liści drzew. Najwięcej trudności 

sprawił uczniom miłorząb japoński, który – 
co ciekawe – rośnie również... przed szkołą. 
Wiele uśmiechów pojawiło się też podczas 
wskazywania kierunków, ponieważ niektó-
re klasy miały z tym spore problemy. Aby 
upamiętnić wspólnie spędzone chwile zor-
ganizowany został także konkurs na najcie-
kawszą fotografię klasową.                     (SP2)

Pasowanie na ucznia
Jak co roku, uczniowie klas pierwszych z wielkim zapałem rozpoczęli w uroczystych okolicznościach naukę w koziańskiej 
Szkole Podstawowej nr 2.
Dokładnie 14 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Staszica. Ślubowanie złożyło 61 
wychowanków z trzech klas, którzy przekonali się, że pasowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu pierwszokla-
sisty. Wszak to od tego dnia każde dziecko czuje się już prawdziwym uczniem, czyli pełnoprawnym członkiem szkolnej społeczności.
Uczniowie klas pierwszych ślubowali być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami. W ten sposób oficjalnie przyjęci zostali do wspól-
noty szkoły. Największym przeżyciem dla dzieci był moment pasowania. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne 
i upominek.                         (SP2)

14 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozach odby-
ło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. To uroczystość, 
która wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych, 
będąc bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla najmłod-
szych, jak i ich rodziców.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności 
szkolnej zaprezentowali to, czego już od początku września zdążyli 
się nauczyć. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do de-
monstrowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. 
zatańczenie poloneza, zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz 
odpowiadanie na szereg ważnych pytań.
Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, 
iż wszystkie dzieci są gotowe, by zostać „prawdziwymi uczniami”. 
Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie. Aktu pa-
sowania każdego pierwszoklasisty dokonał dyrektor kolorowym 
ołówkiem. Na pamiątkę włączenia do społeczności „Jedynki” 
uczniowie otrzymali szkolne legitymacje.            (SP1)

Pierwsze tygodnie na szkolnych, sportowych arenach 
przyniosły dobre występy uczniów „Dwójki”. Tylko 
w październiku uczniowie SP2 pokazali się z dobrej 
strony w kilku dyscyplinach.
W ramach Finału Powiatowego w Sza-
chach Drużynowych młodsza grupa (rocz-
nik 2010 i młodsi) zdobyła 3. miejsce, 
zespół złożony z klas VII-VIII zakończył 
zmagania na 6. lokacie. Także na powiato-
wym szczeblu odbywały się zawody w lek-
koatletyce oraz piłce nożnej. W pierwszej 
z dyscyplin po mistrzostwo powiatu sięgnę-
ły dziewczęta starsze (rocznik 2008-2009), 
młodsze dziewczęta zajęły 3.miejsce. In-
dywidualnie najlepszy wynik odnotowa-
ła Róża Brykalska, 3. pozycja przypadła Mai Skowron i Roksanie 
Skrudlik. Wszystko w ramach Powiatowego Finału Drużynowych 
Biegów Przełajowych. W finale piłkarskim wśród 8 gmin, koziański 
zespół zajął 5. miejsce, wcześniej triumfując w rozgrywkach gmin-
nych po zwycięstwie nad SP1 i remisie z NSP. Dobrych wyników 
nie zabrakło również na arenie gminnej – w tenisie stołowym repre-
zentantki z klasy 5a zajęły 1. miejsce, awansując do etapu powiato-
wego, trzecia lokata przypadła chłopcom.                   (SP2) 

Stokami Hrobaczej Łąki

Ślubowanie klas pierwszych Zwycięskie występy „Dwójki”

foto: arch. SP1

foto: arch. SP2
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Wraz z upływem kolejnych tygodni postę-
pują prace związane z budową hali spor-
towej przy ulicy Przeczniej. – Wszystko 

odbywa się zgodnie z założonym harmo-
nogramem, a w ostatnich dniach rozpo-
częto również działania zmierzające do 

zagospodarowania terenu wokół hali – 
przybliża Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.
Spoglądając z perspektywy ulicy Krakow-
skiej dostrzec możemy więc m.in. miejsce, 
gdzie zabudowana zostanie bieżnia, pro-
wadzone są również prace związane z ocie-
pleniem ścian. Po drugiej stronie obiektu 
będącej placem łączącym szkołę i halę uło-
żono już sporą część nawierzchni w postaci 
kostki brukowej. W samym obiekcie – po 
tym jak zakończono roboty z dachem i za-
montowano stolarkę okienną – rozpoczę-
ły się prace tynkarskie oraz instalatorów. 
Przygotowywane są obecnie m.in. sieci 
elektryczne, wodne i kanalizacyjne.   
       (MS)

Jeszcze w tym roku gotowe będzie przebudowane skrzyżo-
wanie ulic Mostowej i Nadbrzeżnej, co wpłynąć ma na bez-
pieczeństwo pieszych oraz kierujących. 

Zgodnie z opracowanym projektem drogowcy wybudują tzw. wy-
niesione skrzyżowanie, co wpłynie m.in. na prędkość przejeżdżają-
cych samochodów. – Zgodnie z sugestiami mieszkańców i na pod-
stawie analiz podjęliśmy decyzję o budowie skrzyżowania, które 
świetnie sprawdza się już m.in. w innych miejscach na ulicy Nad-
brzeżnej. Spowalnia ruch, ułatwia wjazd z dróg z ustępem pierw-
szeństwa, ale też przede wszystkim daje większe bezpieczeństwo 
pieszym przekraczającym jezdnię – tłumaczy wójt Jacek Kaliński. 
Realizację zadania powierzono firmie „RADEX”, w kolejnym nu-
merze powrócimy do tej inwestycji.                               (RED)

Tytułowe sformułowanie odnosi się do inwestycji prowa-
dzonej w ramach przebudowy dróg na Osiedlu 100. Pra-
ce postępują, a na każdym z remontowanych odcinków 7. 
dróg nie ma już śladu po starym i wysłużonym asfalcie. 

Co więcej, na części ulic nawierzchnia jest już w pełni gotowa, 
a drogowcy ułożyli wszystkie warstwy – to m.in. częściowo uli-
ca Zdrojowa, Bukietowa, a w całości Zamkowa, Lazurowa i Wi-
śniowa. Prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznej 
prowadzone są również na ulicach Storczyków i częściowo Lilio-
wej. – W przypadku ulicy Liliowej i Zdrojowej, gdzie drogi łączą 
się na charakterystycznym zakręcie, kończone są prace związane 
z budową specjalnego muru oporowego. Dzięki przygotowaniu 
tego obiektu inżynieryjnego, możliwe będzie dostosowanie od-
powiedniej szerokości jezdni i przygotowanie chodnika dla pie-
szych – tłumaczą przedstawiciele Referatu Budownictwa i Roz-
woju Gospodarczego. Zdecydowana większość prac została więc 
już wykonana, a niebawem mieszkańcy bez utrudnień będą mo-
gli w pełni korzystać z każdej drogi.               (MS)

Hala efektowniejsza

Mostowa i Nadbrzeżna – 
przebudowa skrzyżowania

Stare drogi zniknęły!
foto: MS

foto: MS

foto: MS
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Piątek 25 listopada będzie wyjątko-
wym dniem w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach. 
Placówka przygotowuje się do święto-
wania swojego 60-lecia.
Szkołę wybudowano w ramach akcji „Ty-
siąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskie-
go” w 1962 roku, a oddano do użytku 23 
listopada 1962 r. Nadano jej imię Stanisława 
Staszica i zadbano o bogate wyposażenie 

w pomoce naukowe pracowni, 11 sal lek-
cyjnych, sali gimnastycznej, auli, świetlicy, 
biblioteki. Powstał gabinet stomatologiczny, 
a także lekarski. Kierownikiem szkoły został 
Józef Woliński. W wyniku zmian organiza-
cyjnych w 1973 r. powstała Zbiorcza Szko-
ła Gminna, obejmująca wszystkie placówki 
oświatowe w Kozach. Uczniowie klas I-IV 
uczyli się w budynku dzisiejszej SP1, a klasy 
V-VIII umieszczono w obecnym SP2. Dy-

rektorami byli wówczas: Józef Woliński, 
Emilia Dudziak, Alicja Gałuszka.
W 1993 r. decyzją kuratora szkoła podsta-
wowa została znowu rozdzielona na dwie 
placówki 8-klasowe, działające oddzielnie. 
Funkcję dyrektora SP nr 2 im. Stanisława 
Staszica w Kozach sprawowali: Krzysztof 
Laszczak, a później Alicja Nykiel. Obecnie 
dyrektorem „Dwójki” jest Joanna Matlak. 

(SP2)

Doroczne spotkanie przedstawicieli samorządu z na-
uczycielami koziańskich szkół odbyło się w Dniu Ko-
misji Edukacji Narodowej. Wzięli w nim udział pedago-
dzy pracujący na co dzień z dziećmi w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i liceum.

Tradycyjne spotkanie jest okazją do złożenia podziękowań 
za odpowiedzialną, trudną i wymagającą pracę oraz wręcze-
nia nagród za miniony rok szkolny i osiągane wyniki wspól-
nie z uczniami. Gratulacje w imieniu Gminy Kozy przekazał 
wójt Jacek Kaliński, wyróżnienia trafiły na ręce nauczycieli 
oraz dyrektorów poszczególnych placówek. Ważnym ele-
mentem spotkania była muzyczna niespodzianka przygoto-
wane wspólnie przez uczniów wszystkich szkół oraz przed-
szkolaków. 

(RED)

Bliżej 60-lecia

Wyróżnienia nauczycieli

Diament za diamentem
– Od sześćdziesięciu lat szlifujemy diamenty, jakimi są nasi 
uczniowie. Stawiamy na wszechstronny rozwój talentów, zain-
teresowań, pasji naszych podopiecznych. Dlatego w szkole re-
alizowanych jest wiele projektów, innowacji pedagogicznych, 
zajęcia prowadzi się metodą eksperymentu. Służą temu nowo-
czesne pomoce dydaktyczne, wśród których wymienić należy 
tablice multimedialne, roboty edukacyjne czy drukarki 3D. Nasi 
uczniowie mogą również rozwijać swoje talenty muzyczne, ta-
neczne, sportowe, kulinarne, uczą się haftować czy pracować na 
krosnach, uczestnicząc w szerokim wachlarzu zajęć dodatko-
wych, zaproponowanych przez nauczycieli – mówi dyrektor SP 
nr 2 Joanna Matlak.

Z roku na rok szkoła przyjmuje więcej uczniów, a o indywidu-
alnym podejściu do podopiecznych świadczy chociażby fakt, iż 
w placówce funkcjonują już 3 klasy integracyjne. Powstaje rów-
nież nowoczesna hala sportowa, która pozwoli uczniom zaofe-
rować interesujące zajęcia sportowe, wykraczające poza realiza-
cję samej tylko podstawy programowej. Tym bardziej, że młodzi 
sportowcy pod szyldem „Dwójki” odnoszą znaczące sukcesy na 
terenie gminy czy powiatu w różnych dyscyplinach sportu.

Kolejna, okrągła rocznica powstania tej koziańskiej placówki 
oświatowej to okazja do wspomnień, refleksji i radosnego świę-
towania w gronie uczniów, absolwentów, pedagogów i sympa-
tyków „60-latki”.             (R)

foto: arch. UG
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Integracyjne zabawy czy zagadki są świetnym elementem wprowadzającym luźną atmosferę, pozwalającą 
uczniom na swobodną i niejednokrotnie nieświadomą naukę języka obcego w gronie zagranicznych rówieśni-
ków. – Dzięki wymianie zyskałam więcej pewności w posługiwaniu się językiem obcym. Poznałam cudownych 
ludzi, z którymi mam nadzieję, będę utrzymywać dalsze kontakty – ocenia Angelika.

Poza głównymi zajęciami uczniowie mieszkają w domach z rodzinami 
swoich kolegów – zarówno w Polsce, jak i Niemczech. Na zdjęciu… 
lepienie pierogów w niemieckiej kuchni. – Wszystkie obawy zniknęły, 
kiedy poznałam rodzinę goszczącą mnie. Czułam się tam bezpieczna, 
otoczona opieką – stwierdziła Julia.

Uczniowie odwiedzają charakterystyczne miejsca 
dla regionu, przyglądając się np. pracy inżynie-
rów. Koziańscy licealiści odwiedzili m.in. kopalnię 
Garzweiler, gdzie spotkali polskiego inżyniera.

Wspólne spotkania mają swoje symbole. Przed 10-laty na 
moście Hohenzolernów została zawieszona kłódka. W tym 
roku uczniowie postanowili ją odnaleźć.
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W październiku Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
obchodziło jubileusz związany z 20-le-
ciem funkcjonowania projektu wymia-
ny uczniowskiej między naszym liceum 
a Erftgymnasium w niemieckim Bergheim. 
Wspólna nauka, wymiana doświadczeń, 
poznawanie kultury, przyjaźnie – to w bar-
dzo dużym skrócie nieodłączne elemen-
ty każdego spotkania tworzonego przez 
szkolne społeczności przy wsparciu lokal-
nych samorządowców i instytucji.

– My tym projektem zmieniamy świat, 
tworzymy nową, dobrą  polsko-niemiec-
ką historię. Budujemy teraźniejszość 
i przyszłość naszego sąsiedztwa. I nie za-
mierzamy przestać tego robić – mówiła 
podczas tegorocznego podsumowania 
wyjazdu Agata Sojka-Marek, nauczycielka 
języka niemieckiego w naszej szkole i jedna 
z głównych koordynatorek uczestnicząca 
w projekcie od początku, czyli 2002 roku! 
Zgodnie z ustaleniami, w jednym roku nasi 
uczniowie wyjeżdżają do Niemiec, w na-

stępnym ich niemieccy koledzy i koleżanki 
przyjeżdżają do Kóz. Od roku kolejnego 
do Bergheim i Kóz, dołączy również kolej-
na szkoła, z miejscowości Bedburg.
Co natomiast wydarzyło się w tym roku? 
Jak przebiegały kolejne wizyty na przestrze-
ni lat i co sądzą o nich sami uczniowie? Kto 
rozpoczął projekt wymiany? Przybliżamy 
najważniejsze informacje związane z 20-le-
ciem projektu poprzez zdjęciowe podsu-
mowanie i kilka najważniejszych liczb.

(MS)

Polsko-niemieckie przyjaźnie

Wymiana w liczbach:
20  – lat ma cały projekt zainicjowany w 2002 roku
25  – uczniów uczestniczyło w pierwszej, historycznej 

wymianie odwiedzając szkołę w Bergheim
160  – dni łącznie spędzili koziańscy licealiści podczas 

wymiany w Niemczech
~300 – uczniów naszego liceum wzięło udział w projekcie
1004  – kilometry dzielą Kozy i Bergheim liczące ponad 

65 tysięcy mieszkańców

Wymiana to okazja do wspólnych aktywności, także pozaszkolnych. 
Dyskusje, rozmowy, zabawy – integracja młodych osób to ważny ele-
ment projektu.  – Wymiana pozwoliła mi nawiązać nowe, wspaniałe 
znajomości. Patrzyć na sąsiadów bez uprzedzeń. Zobaczyć jak wygląda 
ich codzienne życie i jak jesteśmy do siebie podobni w wielu aspektach 
– mówi Paulina.

Uczniowie korzystają z wycieczek odwiedzając wyjątkowe miasta 
regionu. W Polsce są to m.in. Bielsko-Biała, Zakopane, Kraków 
i Oświęcim (Auschwitz). W Niemczech licealiści przez wiele lat 
wymiany zwiedzali m.in. Kolonię, Aachen, Bonn, Düsseldorf czy… 
tor kartingowy Michaela Schumachera. Na zdjęciu wizyta w Kolonii 
przy moście Hohenzollernów z widokiem na Katedrę Kolońską.

Nie brakuje oficjalnych, choć niestandardowych spotkań w szko-
łach. Na zdjęciu powitanie uczniów w Bergheim. Tegoroczna, jubi-
leuszowa odsłona była również okazją do przygotowania prezenta-
cji i podsumowań, a mottem projektu od 20 lat jest hasło „Przyjaźń 
to spotkania”.

Podsumowanie spotkań to m.in. wspólne podziękowania dla wszystkich osób 
zaangażowanych w projekt organizacyjnie – nauczycieli, dyrektorów, lokal-
nych samorządowców czy przedstawicieli organizacji wspierających wyjazdy 
finansowo, jak Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. 

Wieczorne, wspólne wyjście do pizzerii to okazja do miłego 
spędzenia czasu, integracji i „szlifowania” języka w miejscu 
publicznym. – Otworzyłam  się  bardziej na ludzi i sądzę, że 
będzie mi teraz łatwiej nawiązywać nowe znajomości – pod-
sumowała Tosia.
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Sędzia piłkarski z Kóz Paweł Susek dostąpił zaszczytu udział w roli arbitra w imprezie międzynarodowej rangi – 
Mistrzostwach Świata w AMP Futbolu, czyli piłce nożnej osób z amputacjami i innymi wadami kończyn.

Dzieci i młodzież z trzech klubów, 
w tym Victorii Kozy, wystartowały 
23 października na pływalni Centrum 
Sportowo-Widowiskowego w trans-
granicznych zawodach pływackich.
Do Kóz, prócz reprezentantów tutejszej 
Victorii, zawitali pływacy 
z klubu Delfin Cieszyn oraz 
czeska grupa z TJ TZ Trinec. 
Taka formuła wydarzenia 
miała swój jasno skonkretyzo-
wany cel – integrację młodego 
pokolenia sportowców jako 
element projektu dofinan-
sowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu IN-

TERREG V-A Republika Czeska – Polska 
2014-2020.
Dzieci i młodzież rywalizowali na różnych 
dystansach, które dostosowane zostały do 
ich wieku. Najmłodsi od roczników 2013 
startowali na 25 metrów stylem dowol-

nym i grzbietowym w grupach dziewcząt 
i chłopców, dla starszych przygotowano 
dystans 50 m (roczniki 2010-2012) bądź 
100 m (rocznik 2009 i starsi). Do klasyfika-
cji końcowej sumowano czasy za oba star-
ty, nagradzając następnie po trzy najlepsze 
osoby w każdej kategorii akcesoriami pły-
wackimi.
Zawody w Kozach były prowadzone se-
riami, zgodnie ze zgłoszonymi czasami 
zawodników. Pomiaru ręcznego doko-
nywali sami trenerzy Victorii oraz rodzi-
ce. Zmagania poprzedziła profesjonalna 
rozgrzewka, a na swoje starty pływacy 
oczekiwali w hali sportowej CSW, gdzie 
wykorzystali czas wolny na sportowo, 
wspólnie grając w piłkę.                   (RED)

Pomimo trudnych warunków pogo-
dowych udało się przeprowadzić drugi 
etap rewitalizacji stadionu gminnego 
w Kozach.
Już we wrześniu ruszyła rewitalizacja te-
renów zielonych za boiskiem głównym. 
Prace skupiły się przede wszystkim na 
położeniu drenów, pozwalających na 
szybki odpływ wody deszczowej, oraz 
odtworzeniu uszkodzonej nawierzchni 
za boiskiem. Teren został wyplanto-
wany i wyrównany, a całość przysypa-
na ziemią. Na koniec zasiano trawę, na 
którą trzeba będzie poczekać do przy-
szłego roku i to wówczas stadion gmin-

ny w Kozach nabierze efektownego wy-
glądu. Poprawiona została zarazem tzw. 
bieżnia od strony pawilonu sportowe-
go, gdzie również pojawi się nawierzch-
nia trawiasta.
To kolejny ważny krok w kierunku popra-
wy jakości infrastruktury sportowej, która 
służy w pierwszej kolejności mieszkań-
com gminy Kozy. Warto przypomnieć, 
że wczesną wiosną wykopano nową stud-
nię, a przy okazji tych prac odkryto inne 
elementy wodno-kanalizacyjne związane 
z boiskiem głównym. W efekcie finalnym 
znacząco wpłynęło to na szybki odpływ 
wody deszczowej.                     (RED)

Mundial z gwizdkiem

– Cały czas pracuję, doszkalam się, roz-
wijam, pomagam w szkoleniu kolejnych 
sędziów w Polsce i na świecie, dzieląc się 
z nimi moim już bardzo dużym doświad-
czeniem. Najmilsze jest, jak finalnie lu-
dzie doceniają Twoją pracę – to zawsze 
daje „pozytywnego kopa” – tak przed 
mundialem w Turcji, a już po ogłoszonej 
nominacji w gronie trzech polskich sę-
dziów, mówił Paweł Susek.
Sędzia z Kóz już na inaugurację rozgry-
wek miał okazję się zaprezentować jako 
arbiter główny meczu reprezentacji Tur-
cji i Francji, zakończonego triumfem tej 
pierwszej wynikiem 3:0. W dalszej fazie 
turnieju sędziował m.in. jeden z ćwierć-
finałów. – Będzie kiedyś co wspominać. 
To moje drugie mistrzostwa świata, 

ważne mecze, wielkie emocje, kibice, 
zdobyte doświadczenie. Nowi ludzie, 
nowe przyjaźnie, za to kocham AMP 
Futbol – relacjonował na bieżąco sę-
dzia w mediach społecznościowych, 
zapowiadając realizację kolejnych 
sportowych wyzwań w nieodległej 
przyszłości.
Dodać warto, że w czempionacie 
w gronie 24 najlepszych ekip na 
świecie uczestniczyła również re-
prezentacja Polski. W grupie biało-
-czerwoni po 3:0 pokonali Tanzanię 
i Hiszpanię, a 1:3 ulegli zawodnikom 
z Uzbekistanu. W fazie pucharowej 
Polacy turniej zakończyli przegraną 
1:2 z Brazylią. 

(RA)

Polsko-czeskie pływanie

Stadion po rewitalizacji

foto: Facebook/Paweł Susek

foto: CSW w Kozach

foto: CSW w Kozach
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Udany finisz rundy jesiennej 
w wykonaniu piłkarzy LKS Orzeł 
Kozy. W październiku solidnie podre-
perowali swoje punktowe konto, wy-
grywając m.in. arcytrudne wyjazdowe 
starcie z przewodzącą stawce bielskiej 
A-klasy Sołą Kobiernice.
Dokładnie w niedzielę 30 października ze-

spół z Kóz udał się do pobliskich Kobier-
nic. Faworytem spotkania byli gospodarze, 
którzy regularną formą pewnie zmierzali 
w kierunku tytułu najlepszej drużyny na pół-
metku ligi. Podopieczni Marcina Stefanowi-
cza nie zamierzali jednak być kolejnym do-
starczycielem punktów dla lidera. Przez cały 
mecz dobrze spisywali się w defensywie, by 

w 88. minucie wyprowadzić zwycięski cios. 
Do siatki trafił Patryk Pieczora, zapewniając 
Orłowi wyjazdową zdobycz.
Ze wspomnianego miesiąca równie miło 
koziańscy futboliści wspominać będą do-
mową konfrontację z Przełomem Kaniów. 
To rywal otworzył wprawdzie wynik spo-
tkania, ale między 23. a 50. minutą Orzeł ini-

cjatywę całkowicie przejął. Na dowód „dwu-
pak” Pieczory oraz debiutancka bramka 
Stanislava Vorontsova. Kiedy w 81. minucie 
Roman Cholewa podwyższył rezultat na 4:1 
dla miejscowych, było jasne, że wszystkie 
punkty zachowają. Nie zmienił tego w żad-
nej mierze gol, o którego goście z Kaniowa 
pokusili się w samej końcówce meczu.

Jesienny bilans Orła wzbogaciły także re-
misy z równie solidnymi przeciwnikami. 
Gole Kacpra Polakowskiego, w obu przy-
padkach dające zespołowi prowadzenie, 
umożliwiły skuteczne przeciwstawienie się 
a-klasowiczom z Czańca oraz Międzybro-
dzia Bialskiego.
Przed ostatnim wyjazdowym meczem 
z Sokołem Hecznarowice kozianie wy-
dostali się z samego dołu tabeli A-klasy, 
a 14 zgromadzonych „oczek” stanowi 
już niezłą bazę przed serią gier rewan-
żowych na wiosnę.
Wyniki LKS Orzeł Kozy:
• LKS II Czaniec (wyjazd) – 1:1, gol: K. 

Polakowski
• LKS Przełom Kaniów (dom) – 4:2, 

gole: Pieczora – 2, Vorontsov, Cholewa
• KS Soła Kobiernice (wyjazd) – 1:0, gol: 

Pieczora
• LKS Żar Międzybrodzie Bialskie (dom) 

– 1:1, gol: K. Polakowski
Skład LKS Orzeł: Marcin Kozielski, Dominik Or-
szulik, Mirosław Dziedzic – Łukasz Kwaśny, Daniel 
Mańkowski, Jakub Jura, Szymon Polakowski, Michał 
Komędera, Patryk Pieczora, Łukasz Pielesz, Konrad 
Janosz, Kacper Polakowski, Dawid Żurek, Łukasz 
Duźniak, Kamil Pietruczuk, Roman Cholewa, Hubert 
Gajda, Patryk Czerwiński, Mariusz Kuźma, Arka-
diusz Majdoń, Jakub Wykręt, Marcin Stefanowicz, 
Krzysztof Maślanka, Stanislav Vorontsov, Jakub 
Mrozek, Kacper Szłapa.   (MA)

Reprezentanci Stowarzyszenia Sportów Siłowych Benchpress Kozy wystartowali w październiku w słowackiej 
Trnavie w Mistrzostwach Świata GPC. Prestiżowa impreza przyniosła liczne medalowe łupy.

Mistrz jesieni na rozkładzie

Mistrzostwa z medalami i rekordami

O randze czempionatu świadczy już 
sam fakt, że wystartowało w nich aż 850 
zawodników z 32 krajów z całego świa-
ta. Grupa reprezentująca gminę Kozy 
zaprezentowała tradycyjnie świetną 
formę, a łączny dorobek – puchar, czte-
ry złote medale, po jednym srebrnym 
i brązowym oraz dwa pobite rekordy 
świata – budzi uznanie.
Natalia Szpila w kategorii wiekowej 16-
17 lat w wadze do 56 kilogramów się-
gnęła po medal najcenniejszy, podno-
sząc 110 kg. Jednocześnie przypadło jej 
w udziale 4. miejsce w grupie open. Jej 
siostra Magdalena Szpila w wadze do 52 
kg ustanowiła rekord wynikiem 131 kg, 
sięgając po zwycięstwo wśród juniorek.
Nie zawiedli także mężczyźni. Wiesław 
Wróbel w wadze do 100 kg w kategorii 
masters zdobył złoto, a rezultat 270 kg 
to nowy rekord świata. Skalę sukcesów 

najbardziej doświadczo-
nego z kozian oddaje to, 
że krążek właśnie zgar-
nięty był już 42. koloru 
złotego z zawodów ran-
gi mistrzostw świata.
W martwym ciągu 
w sprzęcie w gronie 
open 3. miejsce osiąga-
jąc 285 kg wywalczył 
Grzegorz Drewniany. 
Jeszcze lepiej poszło mu 
bez sprzętu, a 255 kg po-
zwoliło rywalizację wy-
grać. Z kolei startujący 
w wadze 140 kg Mariusz 
Wyrozębski wyjechał ze 
Słowacji z tytułem wice-
mistrza świata z wyni-
kiem 260 kg. 

(M)

foto: LKS Orzeł Kozy

foto: Stowarzyszenie Benchpress Kozy
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W godzinach przedpołudniowych 11 paź-
dziernika 1851 roku orszak cesarski wje-
chał do Białej. W swoją pierwszą inspek-
cyjną podróż po Galicji, najdalej na północ 
wysuniętej ziemi Cesarstwa, udawał się 
młody, dwudziestojednoletni Cesarz Fran-
ciszek Józef I. Wjeżdżał do kraju doświad-
czonego w ostatnich latach epidemiami 
i krwawą rabacją ga-
licyjską. Jego podróż 
miała na celu zjed-
nanie prostego ludu 
oraz ukazanie osoby 
Cesarza jako dobre-
go władcy i gospo-
darza, doglądającego 
swoich włości i po-
chylającego się nad 
każdym. Obszerna 
relacja z podróży ce-
sarskiej pojawiła się 
w ówczesnej prasie, 
z której dowiaduje-
my się o uroczystym 
przejeździe przez 
Lipnik, gdzie Cesarz 
nakazał zatrzymać 
się przy dwóch bra-
mach honorowych 
przygotowanych 
przez społeczność 
chrześcijańską i ży-
dowską. Dalej trasa 
wiodła przez Kozy, 
Kobiernice i Cza-
niec, aż do Kęt, gdzie 
Cesarz został podjęty 
przez społeczność 
i władze miasta. Ko-
zianie i mieszkańcy 
innych wsi na trasie 
do Kęt nie dostąpili 
zaszczytu zatrzyma-
nia się cesarskiego 
powozu, jednak jak 
podaje krakowski „Czas”: „[…] wszędzie 
stały bramy honorowe, przy których zgro-
madzone były gminy z dominikalnymi 
reprezentantami na czele […]”. Cesarska 
podróż do Galicji w 1851 roku była jedy-
nym momentem, kiedy to Cesarz Franci-
szek Józef I pojawił się w Kozach. Później 
jeszcze kilkakrotnie Cesarz bywał zarówno 
w Galicji, jak i w Śląsku Austriackim, ale już 
nigdy później nie pojawił się w naszej wsi.
Wymienić należy jeszcze dość istotne wy-
darzenie, kiedy to dziedzic Kóz, teść Her-
mana Czecza – Stanisław Klucki, dostąpił 

zaszczytu powitania Franciszka Józefa. 1 
września 1880 roku rozpoczęła się druga 
podróż inspekcyjna Cesarza po Galicji. 
Specjalny pociąg cesarski granicę kraju 
przekroczył za stacją Dziedzice, gdzie po-
dążając poprzez Kaniów i Jawiszowice wi-
tany był przez miejscowych włościan owa-
cjami. Pierwszy postój na galicyjskiej ziemi 

miał być w Oświęcimu, gdzie oficjalnego 
powitania Cesarza miały dokonać władze 
krajowe: Namiestnik Galicji Alfred Potoc-
ki i Marszałek Sejmu Krajowego we Lwo-
wie Ludwik Wodzicki oraz przedstawiciele 
Rady Powiatowej bialskiej z Marszałkiem 
na czele. Pociąg cesarski przybył na dwo-
rzec w Oświęcimiu ok. godz. 8. Powitały 
go strzały z kęckich działek, gromki krzyk 
zgromadzonych obywateli oraz dźwięki 
hymnu ludowego, który odegrała orkie-
stra bialskiej straży ogniowej. W trakcie 
przemówień głos miał zabrać Marszałek 

Rady Powiatu bialskiego Seeliger, jednak 
kilkanaście minut wcześniej niespodzie-
wanie zasłabł. Przemówienie wygłosił jego 
zastępca – dziedzic Kóz major Stanisław 
Klucki. Zachowała się treść przemówienia, 
które Klucki wygłosił w języku niemieckim: 
„Wasza Cesarsko-Królewska Apostolska 
Mości! Wierna i posłuszna reprezentacja 

zachodniego powia-
tu kraju, czuje się 
nader uszczęśliwio-
ną, iż danem jej jest 
złożyć Waszej Ces. 
Mości z radosnem 
uczuciem głębokie 
podziękowanie za 
okazane krajowi 
najwyższe odzna-
czenie i łaskę przez 
najłaskawsze jego 
odwiedziny, a zara-
zem powitać Waszą 
Ces. Mość u granic 
kraju najuniżeniej 
i z czcią najgłębszą. 
Czynimy to na tem 
miejscu w imieniu 
galicyjskiego powiatu 
granicznego, którego 
mieszkańcy podob-
nie jak mieszkańcy 
całego kraju, bez 
różnicy narodowo-
ści, w niewzruszonej 
lojalności i wierności, 
jak niemniej w bez-
granicznej czci i pa-
triotycznem przywią-
zaniu do Waszej Ces. 
Mości i Dostojnego 
domu panującego 
z pewnością nie ustę-
pują żadnej ludności 
wielkiego cesarstwa. 
Racz Wasza Ces. 

Mość najłaskawiej pozwolić, że dołączymy 
życzenia, aby podróż Waszej Ces. Mości 
posłużyła ku zadowoleniu, a krajowi i pań-
stwu przyniosła pomyślność i błogosła-
wieństwo. Nasz najłaskawszy Cesarz i Pan, 
Jego Ces. Apostolska Mość Franciszek Jó-
zef I niech żyje!”
O kulcie „Franza Jozefa”, jego podróżach 
po Galicji oraz innych faktach i legendach 
można było posłuchać w czasie „reakty-
wowanego” przez Bibliotekę cyklu Salon 
Przeszłości w Pałacu Czeczów 26 paździer-
nika b.r.                  (Bartłomiej Jurzak)

Cesarz był w Kozach

Cesarz Franciszek Józef I
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Poziomo:
3/ wydział urzędu, organizacji
6/ dentystyczny kłopot
7/ arcykapłan żydowski, teść Kafasza, uczestnik procesu Jezusa
8/ Bogusława, była przew. Koła Gospodyń Wiejskich, honorowy Obywatel Gminy Kozy
9/ Władysław, ksiądz proboszcz Kóz, zginął w 1940 r. w Mauthausen
10/ gruba kromka chleba /gwarowo/
13/ miara papieru równa 24 arkuszom
16/ sposób postępowania
17/ imię żony Mariana Czecza
18/ kolczaste krzaki /gwarowo/
19/ pajęczyca z bajki o przygodach pszczółki Mai
20/ kartka z życzeniami od wnuczka

Pionowo: 
1/ szpic, wierzchołek
2/ chwieją się na wietrze
3/ gratka, czasem się nadarza 
4/ Tomasz, założyciel formacji Walimy w Kocioł
5/ ryba dostarczająca ikry na kawior
11/ brak wolności, suwerenności
12/ Samuel, Żyd, prowadził w centrum Kóz sklep kolonialny i kuźnię
13/ błyszczące nitki na choince
14/ Adolf, instruktor lotniczy, zginął tragicznie w 1977 r.
15/ owoc południowy z pióropuszem liści 
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Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem wiadomości@kozy.pl lub złożyć 
osobiście w bibliotece lub Urzędzie Gminy (sekretariat) do 30 listopada br. 
podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Zwycięzca 
otrzyma nagrodę książkową.

Wysyłając rozwiązanie krzyżówki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy, tel. + 48 33 817-41-09, e-mail: dyrektor@gbpkozy.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Małgorzata Wróbel, nr telefonu: + 48 33 817-42-91, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania Państwa danych osobowych jest dostępna w siedzibie administratora i na stronie www.gbpkozy.pl

 (Stanisław Laszczak)

 
Karczma na Flakach
Tytułowa karczma to kolejne z wyjątkowych miejsc 

na mapie Szlaku Koziańskich Ciekawostek. Pierw-
sze wzmianki o jej funkcjonowaniu pochodzą już z XVIII 

wieku, przez wiele lat funkcjonowała więc przy głównej drodze, czyli cesarce. 
Była jedną z trzech dużych karczm, jakie działały w Kozach, mając w swojej za-
budowie również wielką murowaną stodołę przeznaczoną dla nocujących koni 
i zaprzęgów. Choć rzecz jasna na samym początku była zapewne w pełni drew-
nianym obiektem. Kto był jej właścicielem? Skąd wzięła się charakterystyczna 
nazwa? Co znajdowało się w budynku po II wojnie światowej? Więcej szczegó-
łów znajdą Państwo w sieci -> www.szlakciekawostek.kozy.pl.          (RED)

Eseje z całej Polski
W sierpniu Gminna Biblioteka Publiczna w Ko-
zach ogłosiła 3. edycję konkursu literackiego na 
esej filozoficzny, a prace nadsyłać można było 
do 15 października br. Frekwencja? Dopisała! – 
Można powiedzieć, że przerosła nasze najśmiel-
sze oczekiwania – podkreśla Bartłomiej Jurzak, 
dyrektor GBP.
Zgłoszonych została aż 86 prac, wszystkie 
związane rzecz jasna z konkursowym tematem 
„Granice wolności”. Autorzy mieli od 16 do 76 
lat, a eseje nadesłano z wielu miejsc w Polsce 
– m.in. z dużych miast Warszawy, Gdyni, Łodzi, 
Krakowa czy Torunia, ale też mniejszych miej-
scowości – m.in. Obra (powiat wolsztyński), Zbą-
szynek (powiat świebodziński), Smoląg (powiat 
starogardzki) czy Lubczy (powiat sępoleński). 
Dwóch uczestników reprezentowało naszą miej-
scowość. 
Decyzją jury zwyciężył Kapcer Panek z Kato-
wic. Zwycięską prace przybliżymy w całości 
w następnym numerze naszej gazety, już teraz 
pełne podsumowanie znaleźć można na stronie 
internetowej www.gbpkozy.pl. Honorowy patro-
nat nad konkursem sprawował wójt gminy Kozy 
Jacek Kaliński, wydarzenie odbywało się równo-
cześnie pod medialnym patronatem magazynu 
„Filozofuj!”. 
             (GBP/RED)

źródła: „Jest taka wieś Kozy” - Władysław Skoczylas
 „Słownik gwary używanej w Kozach” - Władysław Skoczylas

foto: szlakciekawostek.kozy.pl
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To już kolejne autorskie spotkanie 
reżyser Aleksandry Kutz w Kozach. 
Film „Jeszcze zdążę” świetnie ukazuje, 
jak miłość, troska i uważność przeciw-
stawia się bezwzględności choroby, 
będąc okazją do – choć trudnych, to 
jednak potrzebnych rozmów. 
Projekcja porusza każdego widza wywołu-
jąc refleksje nad własnym życiem. Zachęca, 
by zadbać o szczęśliwe chwile i momenty, 
nie tracąc czasu na rzeczy mało istotne. 
Pokazuje, że wszystko co potrzebujemy 
jest w zasięgu ręki i nie trzeba „gonić” za – 
wydawać by się mogło – uciekającym świa-
tem. Wystarczy rozejrzeć się wokoło i po 

prostu zdążyć dostrzec swoje szczęście.
„Śmierć jest tragedią, ale jej świadomość 
może być także trampoliną do pełniejsze-
go, radośniejszego doświadczania każdego 
darowanego nam dnia. Na początek wy-
starczy, jak mówi jedna z bohaterek: Być 
otwartym i uśmiechać się codziennie do 
życia.”
To ponowne już spotkanie z Aleksandrą 
Kutz w naszej miejscowości, pierwsze od-
było się w kwietniu br. i stało się inspirujące 
dla młodzieży koziańskiego liceum. Tym 
razem miało charakter otwarty, a termin 5 
listopada dodatkowo wpłynął na przemy-
ślenia związane z przemijaniem.               (DK)

Sporym zainteresowaniem cieszyła się 
premiera wyjątkowego spektaklu wy-
stawionego w koziańskim Domu Kul-
tury o przewrotnym tytule Jajco. 

Podczas ciepłej czerwcowej nocy w ma-
łej wsi, gdzieś w PRL-owskiej Polsce 
ląduje bliżej niezidentyfikowany obiekt. 

To wydarzenie gromadzi mieszkańców 
i zmusza do podjęcia ważnych decyzji. 
Kto będzie reprezentował ludzkość 
przemawiając? A może lepiej schować 

się i przeczekać 
czy podjąć ob-
cych przy suto za-
stawionym stole 
i pokazać polską 
prawdziwą go-
ścinność? Czas 
oczekiwania skła-
nia do trudnych 
rozmów, ukazuje 

ludzkie przywary i stereotypy, a także 
prowadzi do wielu refleksji nad kondy-
cją człowieka.

W brawurowo zagranej komedii, która 
ostatecznie stała się opowieścią o ludz-
kich wadach, kompleksach i słabościach 
wystąpili również członkowie Kojzkie-
go Kolektywu Artystycznego: Dagma-
ra Zabłocka, Paweł Gąsiorek, Marcin 
Dobija, Renata Misiewicz, Ewa Rogala, 
Ewa Kozielska, Edyta Czaderna, Sylwia 
Drewnicka, Stanisław Staszak, Laura 
Warszawska i Agata Zielińska. Sztukę 
wyreżyserowała Maria Potoczek.
Co warte podkreślenia, po spektaklu 
licznie zgromadzeni widzowie podjęci 
zostali wspaniałym poczęstunkiem ro-
dem z PRLu, jak na prawdziwą kojzką 
gościnność przystało. 

(KKA/RED)

Tytułowe określenie to nazwa listopadowego koncertu 
przygotowanego przez Kojzki Kolektyw Artystyczny. Wy-
jątkowego ze względu na swój przekaz, formę i zaprezen-
towane treści. 
W ten sposób artyści chcieli przede wszystkim podkreślić, że zmarli 
są w naszej pamięci i żyją w nas dopóty ich wspominamy. – Plano-
waliśmy ten koncert od wielu miesięcy. Jak się okazało, tegoroczne 
zaduszki stały się dla nas pretekstem nie tylko do przygotowania 
muzycznego wydarzenia, ale też do wielu refleksji, również osobi-
stych. Pokazaliśmy na scenie nasze serce, a niezawodna i cudowna 
publiczność przyjęła je z czułością, za co serdecznie dziękujemy – 
podkreślają przedstawiciele KKA.
Wydarzenia poprowadziła Sabina Piskorek, będąca również au-
torką scenariusza, wystąpiły wokalistki: Sylwia Drewnicka (rów-
nocześnie główna organizatorka), Małgorzata Łodziana, Anna 
Dudziak, Anna Fedusenko, Anna Gacek, Edyta Czaderna, Laura 
Warszawska, Katarzyna Chmielniak, Teresa Wawak, Agata Zie-
lińska oraz akompaniatorka i sztukmistrzyni dźwięku – Dorota 
Zaziąbło. 

(KKA/RED)

Filmowe dyskusje

Jajco…

Zaduszki

foto: arch. DK

foto: arch. 

foto: Przemysław Jakubowski
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Tegoroczna odsłona powiatowej nagrody im. Ks. Józefa 
Londzina trafiła do klubu sportowego Klimczok Bystra, 
z Gminy Kozy nominowany był Krzysztof Sporysz.
Wieloletni członek i prezes Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie, 
człowiek wielu pasji, propagujący na co dzień ludowe trady-
cje i zwyczaje, w tym pieśni i tańce. Członek kapeli góralskiej 
Beskid, promujący również w sposób humorystyczny kultu-
rę w sieci za pośrednictwem kanału Corno uOwca. Szerzej 
sylwetkę naszego mieszkańca – nominowanego również 
w drugiej edycji koziańskiego plebiscytu „Osobowość Roku” 
– przybliżaliśmy w poprzednim numerze. 
W Bielskim Centrum Kultury wyróżnienie kozianinowi wrę-
czył starosta bielski Andrzej Płonka, a do wydarzenia powró-
cimy jeszcze w kolejnym wydaniu naszej gazety.

(RED)

Po uroczystej inauguracji działalności 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ko-
zach, która miała miejsce 4 październi-
ka, ruszyły pełną parą cotygodniowe 
zajęcia.
W poniedziałki można wziąć udział w za-
jęciach z gimnastyki tanecznej oraz tańca 
(godzina 8.00 oraz 9.00 pod okiem pro-
wadzącej Anny Kaim). Do grupy można 
się jeszcze zapisać. Natomiast na zajęcia na 
basenie (czwartki z prowadzącą Elżbietą 
Panek) wszystkie miejsca są zajęte. Nadal 
zbierana jest odpowiednia liczba słuchaczy, 
by rozpocząć zajęcia z języka angielskiego.
Co tydzień w każdy wtorek (godz. 17.00) 
słuchacze UTW oraz wszyscy zaintereso-
wani uczestniczą w wykładach. Do tej pory 
gośćmi byli: dr hab. Zbigniew Wilczek, 
prof. Uniwersytetu Śląskiego, autor wielu 
publikacji naukowych, które przyczyni-
ły się do powstania różnorodnych form 
ochrony przyrody w naszym regionie. Te-
matem wykładu była ochrona przyrody 
oraz szata roślinna na przykładzie Beskidu 
Małego i Śląskiego. Bohaterem kolejnego 
wykładu był Jan Kanty – święty urodzony 
w Kętach, patron diecezji bielsko-żywiec-
kiej. Postać świętego i czasy, w których żył 
przybliżył Janusz Kudłacik, historyk z Mu-
zeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kę-
tach. O Chamonix – malowniczym, prze-
pięknie położonym mieście u stóp Mont 
Blanc, a przede wszystkim o niepowtarzal-
nych alpejskich krajobrazach – opowie-
dział w swoim wykładzie Mirosław Frą-
czek. Oprócz ciekawostek historycznych 
i związanych z alpinizmem przedstawił 
swoje zdjęcia z najpiękniejszych i najpo-
pularniejszych górskich szlaków w dolinie 
Chamonix – Grand Balcon Nord i Grand 

Balcon Sud. Uczestnicy mogli również 
obejrzeć stare pocztówki z początku XX 
wieku z regionu Chamonix z własnej ko-
lekcji prelegenta. W listopadzie odbyło się 
spotkanie z Sabiną i Pawłem Zuziakiem, 
którzy prowadzą gospodarstwo pasieczne 
w Przybędzy oraz z Barbarą Płaszczyk-Wil-
czek, która opowiedziała o niezwykłych 
przystosowaniach do życia w świecie zwie-
rząt.
Dla chętnych zorganizowano wycieczki 

w góry. Piękna pogoda i złota polska jesień 
pozytywnie nastrajała i poprawiała humo-
ry uczestników. Pierwsza nich to wędrów-
ka szlakami Beskidu Małego z Przełęczy 
Przegibek na Czupel (930 m). W drodze 
powrotnej w pobliżu schroniska na Magur-
ce Wilkowickiej bawiono się przy ognisku 
z pieczeniem kiełbasek. Niespełna tydzień 
później grupa trafiła na mało uczęszczane 
szlaki Beskidu Żywieckiego. Wiodły one 
wokół Świnnej i Przyłękowa, przez Sank-
tuarium MB Wspomożenia Wiernych 
i Jastrzębicę (760 m). W czasie tej ostatniej 

wycieczki nie zabrakło okazji do grzybo-
brania pod czujnym okiem jednej z pań, 
świetnie orientującej się w tym, co należy 
zbierać.
Nie zapomniano również o tych, których 
szczególnie interesuje historia i zabytki re-
gionu. Dzięki wsparciu Muzeum w Kętach 
w organizację wycieczki „po sąsiedzku” 
uczestnicy UTW mieli okazję odkryć naj-
piękniejsze miejsca w tym mieście. Więk-
szość po raz pierwszy mogła oglądać cie-

kawe eksponaty, w tym ruchomą makietę 
młyna wodnego, która wykonana została 
przez Józefa Zarębę, byłego właściciela 
młyna i dziadka jednego z uczestników 
wycieczki, zobaczyć pozostałość po nie-
istniejącej synagodze, posłuchać organów 
w kościele św. Jana Kantego czy zejść do 
podziemi pod klasztorem OO Franciszka-
nów, które na co dzień nie są otwierane.
Słuchacze uczestniczyli ponadto w otwar-
tych imprezach organizowanych przez 
Dom Kultury w Kozach. 

(UTW)

Krzysztof Sporysz z nominacją

Intensywnie na Uniwersytecie
foto: arch. DK
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W Gminnej Bibliotece Publicznej od-
były się pierwsze spotkania w ramach 
zajęć z programowania i robotyki. 
Uczestnicy pomagali sympatycznemu 
kosmicie Scotty’emu w powrocie do 
domu. Scottie Go! to edukacyjna gra 
z interaktywnym kursem programowa-
nia, która w przyjazny i przystępny spo-
sób wprowadza dzieci w świat kodów 
i programów. Mali eksperci z zapałem 
i w skupieniu przechodzili przez kolejne 
poziomy gry, ciesząc się ze swoich suk-
cesów. 
Zajęcia odbywające się w bibliotece 
są częścią projektu „Cyfrowi eksperci 
w podregionie bielskim” realizowanym 
przez Wyższą Szkołę Humanitas z So-
snowca współfinansowanego ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.                 (GBP)

Recytatorzy 
w Pałacu Czeczów

Kilka dni przed Świętem Niepodległości 
w Pałacu Czeczów spotkali się miłośnicy 
recytowania – wszystko w ramach dorocz-
nego Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Patriotycznej. Wydarzenie przygotowane 
przez Dom Kultury w Kozach organizowa-
ne jest w trosce o zachowanie świadomości 
ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzie-
ży, szacunku do literatury patriotycznej 
przy równoczesnym ukazaniu wartości 
patriotycznych jako norm postępowania. 
W tegorocznej, 27. edycji konkursu udział 
wzięło 28. uczestników podzielonych na 
cztery kategorie (kat. A – szkoły podsta-
wowe 1-3, kat. B – szkoły podstawowe 
4-8, kat. C – szkoły średnie, kat. D – open). 
Szczególną uwagę obserwujących przyku-
wali rzecz jasna najmłodsi. Bo choć wie-
kiem i wzrostem wciąż skromni, to z zapa-
łem, zaangażowaniem i należytą powagą 
recytowali wybrane przez siebie utwory 
znamienitych przed laty poetów – Wisławy 
Szymborskiej, Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego czy Marii Konopnickiej. 
Trzyosobowe, doświadczone jury ocenia-
ło – uwzględniając rzecz jasna perspektywę 
wiekową – m.in. wrażliwość artystyczną, 
kulturę słowa wyrażoną w postaci od-
powiedniej intonacji czy dykcji, sposób 
interpretacji czy zachowanie sceniczne. 
Spośród blisko 30-stu uczestników wyło-
niono zwycięzców – Ewelina Nitefor (kat. 
A), Wiktoria Boichuk (kat. B), Julia Wa-
doń (kat. C), dwa wyróżnienia przyznano 
w kat. D dla Kai Orzechowskiej i Moniki 
Mrozek. 
Szczegółowe wyniki konkursu dostęp-
ne są na stronie internetowej – www.
domkultury.kozy.pl.

(DK/RED)

Wyjątkowa ozdoba świąteczna, nie-
powtarzalny prezent lub smakowite 
wypieki? Te wszystkie elementy znaj-
dziemy podczas kolejnej edycji świą-
tecznego kiermaszu. Podobnie jak 
przed rokiem, wydarzenie odbędzie 
się w parku przed Pałacem Czeczów. 
Nie zabraknie też gościa specjalnego!
Najmłodsi będą mogli spotkać się ze 

świętym Mikołajem, będą też przejażdż-
ki ciuchcią beskidzką. – Powoli, małymi 
krokami zbliżamy się do wyjątkowego, 
radosnego okresu przedświątecznego. 
Przygotowania do świąt warto rozpocząć 
więc wspólnie z nami, przede wszystkim 
od zbudowania odpowiedniego nastroju 
– uśmiechają się organizatorzy. Przez pięć 

godzin trwania wydarzenia poszczególne 
stoiska odwiedzić może każdy, a spacer na 
świeżym powietrzu w otoczeniu magicznej 
aury świątecznej wydaje się być pomysłem 
godnym polecenia. 
Równocześnie chęć do udziału w kierma-
szu zgłaszać mogą wystawcy. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 2 grudnia br., a ilość 
stoisk jest ograniczona. Szczegóły (m.in. 

regulamin oraz kartę zgłoszenia) znaleźć 
można w sieci – www.domkultury.kozy.pl, 
informacje uzyskać można również telefo-
nicznie – 33 817-42-32. 
Świąteczny Kiermasz Rzeczy Ładnych od-
będzie się w niedzielę – 4 grudnia br. 
w godzinach 9.00-14.00 przy Pałacu 
Czeczów.                (DK/RED)

Cyfrowi eksperci w bibliotece

Świąteczny kiermasz i... Mikołaj!

foto: arch. DK

foto: arch. GBP
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To już doroczna tradycja w firmie Kli-
mors, czyli jesienne spotkanie pra-
cowników w ramach wewnętrznych 
zawodów wędkarskich. Tym razem 
przy akwenie wodnym w Kobierni-
cach rywalizowało w słonecznej au-
rze blisko 20 osób. 
Co ciekawe, wśród panów znalazła się 
tym razem również jedna kobieta, na 
brzegu swoje wędki rozstawili także 
najmłodsi. – Załoga naszej firmy liczy 

ponad 100 osób, toteż innych form in-
tegracji również nie brakuje. Zawody 
wędkarskie to jednak nasz stały punkt 
jesiennego kalendarza – tłumaczy An-
drzej Nycz, prezes Klimorsu. Przez kilka 
godzin miłośnicy wędkowania próbowa-
li więc złowić jak największą ilość ryb, 
by triumfować w firmowych zawodach. 
Wszak najlepsi mogli liczyć nie tylko na 
prestiż, ale też okazałe nagrody i statuet-
ki. – Spędzanie czasu razem poza obo-

wiązkami zawodowymi pozwala nam na 
rozwijanie wspólnych pasji. A wędkowa-
nie uspokaja, daje czas do refleksji – do-
daje właściciel. Co warte podkreślenia, 
wszystkie złowione ryby trafiły ponow-
nie do wody, a po zakończonych zmaga-
niach uczestnicy wspólnie biesiadowali 
przy grillu. Zwycięzcą zawodów został 
Jarosław Szemik, druga lokata przypadła 
Grzegorzowi Byrskiemu, trzecie miejsce 
zajął Grzegorz Drabik.    (MS)

Integracja przy stawie

foto: arch. Klimors

Narodowe Święto Niepodległości tradycyjnie w naszej miejscowości obchodzone było 
w sposób uroczysty. Masza święta, kwiaty pod tablicami pamiątkowymi, poczty sztan-
dardowe, sportowa rywalizacja w ramach dorocznego biegu, aktywności w postaci bia-
ło-czerwonego wyjścia na Hrobaczą Łąkę czy historyczna edukacja w ramach rodzinnej 
gry terenowej „Tropem Niepodległej po Kozach” przygotowana przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną i harcerzy. Mnóstwo biało-czerwonych akcentów – flagi, kotyliony, 
a także dobre nastroje i sprzyjająca aura. Kilkoma migawkami powracamy do wydarzeń 
11 listopada, pełne fotogalerie znaleźć można w sieci.                   (MS)

Uroczysty 11 listopada

foto: arch. 

Materiał promocyjny



Projekty z największą liczbą głosów w swoich katego-
riach w ramach kolejnej odsłony budżetu obywatelskie-
go wybrane. Jeden z nich ma charakter inwestycyjny, 
drugi zaś wiąże się z działaniami na niwie kulturalnej.
Budowa altany piknikowej wraz z domkiem gospodarczym na 
terenie Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach przy 
ul. Przeczniej 3 to projekt, który zgłosił pan Tomasz Komęde-
ra. W opisie wniosku podkreślono, że adresatami tej inicjatywy 
są dzieci i młodzież uczęszczający na zajęcia sportowe i tanecz-
ne czy spotkania harcerskie, ale i dorośli, choćby zrzeszający się 
w stowarzyszeniach, a w ślad za tym korzystający z obiektu. – 
Często bywa też tak, że w razie niepogody rodzice dzieci siedzą 
w samochodach, zamiast wspólnie oczekiwać w dogodnym 
miejscu, gdzie mieliby sposobność do rozmów i wzajemnej in-
tegracji – tłumaczy sam autor. 
Jak przyznaje, taka inwestycja jest dokładnie we wskazanej loka-
lizacji potrzebna także z innego powodu. – Obiekty sportowe 
na co dzień tętnią życiem, a w szczególności podczas organizacji 
różnego rodzaju wydarzeń, jak turnieje piłkarskie. Altana zna-
cząco usprawni więc logistykę – mówi pan Tomasz. Dodaje, że 
pomysł na wybudowanie altany zrodził się już wiele lat temu, 
lecz był niemożliwy do zrealizowania ze względów finanso-
wych. Budżet obywatelski okazał się w tym względzie niezwykle 
ważny. – Słowa podziękowania należą się wszystkim osobom, 
które w ten projekt się zaangażowały, również oddając swoje 
głosy – podkreśla.
O poszerzenie szeroko pojętej działalności kulturalno-arty-
stycznej w środowisku osób niepełnosprawnych wnioskowała 
pani Maria Sikora. Zadanie zostało finalnie zakwalifikowane 
do dofinansowania, co bez wątpienia okaże się w koziańskiej 
społeczności bardzo pożyteczne. Adresatami są bowiem nie-
pełnosprawni mieszkańcy gminy, a co za tym idzie również ich 
rodziny. – Ze zorganizowanymi formami aktywności dla osób 
z najrozmaitszymi niepełnosprawnościami było dotąd różnie. 
Pomyślałam, że ciekawa koncepcja warsztatów mogłaby oka-
zać się naprawdę wartościowym wsparciem dla tego środowi-
ska – przyznaje pani Maria.
Konkretne już działania poprzedzone zostaną naborem chęt-
nych, który nie zostanie ograniczony w żaden sposób pod 
względem wieku uczestników. Wszystko po to, aby z przed-
sięwzięciem dotrzeć możliwie szeroko. – Sporo osób doro-
słych zmagających się z niepełnosprawnościami pozostaje 
w swoich domach. Mają problemy ze znalezieniem pracy, 
w terapiach zajęciowych też uczestniczą niechętnie. Jest więc 
świetna okazja, aby zmobilizować ich, zadbać o wspólną inte-
grację, pomóc im w tym, aby pożytecznie spędzali czas – mówi 
pomysłodawczyni kolejnego z nagrodzonych projektów. 

(MA)
Zestawienie wyników głosowania – budżet obywatelski 2023

Nazwa zadania

Głosy 
w formie 
elektro-
nicznej

Głosy 
w formie 
papierowej

Suma

Budowa altany piknikowej wraz 
z domkiem gospodarczym 206 101 307

Defibrylatory AED dla kozian 123 0 123
Działalność kulturalno-artystyczna 
w środowisku osób niepełnospraw-
nych

68 3 71

KozyNostra Rock Fest 2023 69 0 69
466 104 570

Efektowna praca złożona 
z trzech różnych kadrów au-
torstwa Joanny Czaderna – 
„Tryptyk: Spotkanie” – wy-
brana została zwycięską pracą 
w tegorocznej odsłonie kon-
kursu fotograficznego „Kozy, 
kozianie, zapis subiektywny”. 
Zdjęcia przedstawiające wschodzą-
cy księżyc w towarzystwie krzyża na 
Hrobaczej Łące robią ogromne 
wrażenie, nie tylko ze wzglę-
du na fakt wielkości ziem-
skiej satelity. Uchwycone 
momenty zapierają dech 
w piersiach, szczególnie 
gdy przyglądamy się pracy 
w większym formacie dostęp-
nym w ramach konkursowej 
wystawy w Pałacu Czeczów. – Po-
lecamy odwiedzić i zobacz wszyst-
kie z nich, które powieliliśmy w dru-
ku – przekonują organizatorzy. 

Wśród nich znajdziemy 
również fotografie 
pozostałych na-
g r o d z o n y c h 
i wyróżnio-
nych – Jacka 

Serbinowskiego (2. i 3. miejsce 
oraz nagroda internautów – pra-
ca nr 8 i 9), Krystiana Zaniew-
skiego oraz Natalii Zaniewskiej. 
Wszystkie zobaczyć można także 
w sieci na konkursowym profilu 
facebookowym.

(MS)

Księżyc i krzyżAltana i warsztaty 
do realizacji

foto: mat. konkursowe


