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Chór zaprasza do śpiewania
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Chór Domu Kultury w Kozach pod dyrekcją Anny Czaplińskiej-Sy-
joty zaprasza młodzież i dorosłych do zespołu. Chór wystąpił nie-
dawno z sakralnym repertuarem w wilkowickim kościele św. Micha-
ła Archanioła w ramach programu Międzynarodowego Festiwalu 
Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera. Z kolei w kościele 
Świętej Rodziny w Małych Kozach odbyły się koncerty innych chó-
rów, występujących na Festiwalu.
Więcej o koziańskim Chórze i Festiwalu na str. 9.

Największym wydarzeniem października w koziańskim liceum 
ogólnokształcącym był happening „Baczyński pod platanem”, 
zorganizowany w ramach Tygodnia Patrona Szkoły.
Happening w Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego w Kozach przeprowadzono już po raz trzeci. Jego 
celem było m.in. upowszechnianie wiedzy na temat patrona szkoły, 
jej promocja, a także nauka umiejętności ekspresyjnego wyrażania 
emocji przez uczestników. Wydarzenie zostało przeprowadzone w 
parku dworskim w Kozach, wokół platana i pałacu Czeczów. Uczest-
niczyło w nim ok. 200 osób, przede wszystkim uczniowie L.O. im. 
K.K. Baczyńskiego w Kozach oraz ich opiekunowie.
Na happening składały się konkursy. Jednym z nich był bieg wokół 
pałacu z użyciem kijów hokejowych i piłki do koszykówki, innym 
zawody w skakaniu przez skakankę. Konkurs plastyczny zakładał 
wykonanie przez klasę kolorową kredą na chodniku wokół fontanny 
rysunku inicjałów KKB. Uczniowie zaprezentowali też stroje z cza-
sów Baczyńskiego i recytowali wylosowane wiersze Baczyńskiego: 
Piosenkę, Sur le pont d’Avignon, Białą magię, Promienie, Źródło, 
Pragnienia, Niebo złote ci otworzę..., Wróble, Z wiatrem.

Alina Nowak

Happening pod platanem

Kozianie Dorota Frą-
czyk – trębaczka, Julia 
Strączek – akordeonist-
ka, Wojciech Strączek – 
akordeonista, Szymon 
Gawęda – puzonista 
wzięli udział w presti-
żowym ogólnopolskim 
konkursie dla młodych 
muzyków.
To kolejny sukces mło-
dych solistów z Kóz. Do VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Muzycznego dla Dzieci i Młodzieży „Przebojowy Muzyk 2014” 
zgłoszonych zostało blisko 200 uczestników, spośród których wy-
brano 25 najlepszych. Jury weryfikowało zgłoszonych muzyków na 
podstawie wysłanych nagrań. Soliści z Kóz zostali zakwalifikowani 
w pełnym komplecie i wzięli udział w gali finałowej konkursu.
Udział w gali świadczy o tym, że są oni jednymi z najlepszych w 
Polsce grającymi amatorsko instrumentalistami. Jury w ocenie 
końcowej doceniło bardzo wysoki poziom muzyczny Julii Strą-
czek, która otrzymała wyróżnienie za wirtuozowskie wykonanie 
„Czardasza” Vittorio Montiego. (ŁP)
Zaproszenia na str. 18 i 20.

Młodzi instrumentaliści

Dużą popularnością cieszą się zajęcia „Oj, się dzieje w pałacu”, 
organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach.
W połowie października uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 
wzięli udział w mini warsztatach historyczno-plastycznych. W Izbie 
Historycznej słuchali opowieści o najważniejszych pracach we wsi, 
żniwach, produkcji mąki i wypiekach chleba. Replika wiejskiej cha-
ty wprowadziła ich w klimat dawnego koziańskiego gospodarstwa. 
Potem z pomocą liści, gliny i wałeczków dzieci wykonały w masie 
ceramicznej odciski, których inspiracją była jesień.

Jesienne echa żniw

Z kolei uczniowie klasy V na zajęciach plastycznych stworzy-
li mapę koziańskiego zespołu pałacowo-parkowego. Wcześniej 
obejrzeli reprint najstarszej mapy z zaznaczoną wsią Kozy z 1584 
r., a także inne plany okolic Kóz, m.in. niemiecką mapę Kreis 
Bielitz oraz wykonany ręcznie przez Adolfa Zubera rysunek Gro-
mady Kozy z 1966 r. Największe wrażenie na uczniach sprawiły 
jednak zmiany, które zaszły w krajobrazie centrum Kóz na prze-
strzeni kilkudziesięciu lat. Łatwo dostrzegli je, porównując stare 
fotografie i obrazy z dzisiejszym pejzażem. (GBP)
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wybory

Koziańskie Wiadomości

Zakończyły się wybory samorządowe. Mieszkańcy Kóz 
wybrali wójta, radnych Rady Gminy Kozy, a także swoich 
przedstawicieli w Radzie Powiatu Bielskiego oraz Sejmiku 
Województwa Śląskiego.
Wójtem gminy Kozy na kadencję 2014-2018 został ponow-
nie Krzysztof Fiałkowski, który zdobył 3291 głosów. Kontr-
kandydat Edward Kućka uzyskał 1880 głosów.
W wyborach do Rady Gminy Kozy zgłoszono ogółem 38 
kandydatów: komitety KWW „Czas Pozytywnych Zmian” 
oraz KWW Edwarda Kućki zgłosiły po 15 kandydatów, 
KWW „Prawo i Sprawiedliwość” – 7, a jednego kandydata 
zgłosił KWW Robert Kocoł. W wyniku głosowania radny-
mi Rady Gminy Kozy zostali wybrani w okręgach:
nr 1 – Ewa Naglik (PiS),
nr 2 – Katarzyna Fołta (PiS),
nr 3 – Stanisław Paszek (KWW Edwarda Kućki),
nr 4 – Iwona Baron (Czas Pozytywnych Zmian),
nr 5 – Tadeusz Bednarz (Czas Pozytywnych Zmian),
nr 6 – Agata Obajtek (Czas Pozytywnych Zmian),
nr 7 – Bogdan Sitarz (Czas Pozytywnych Zmian),
nr 8 – Zbigniew Łopadczak (KWW Edwarda Kućki),
nr 9 – Ireneusz Pacyna (Czas Pozytywnych Zmian),
nr 10 – Dorota Procner (PiS),
nr 11 – Jacek Kaliński (Czas Pozytywnych Zmian),
nr 12 – Bożena Wojciechowska (Czas Pozytywnych Zmian),
nr 13 – Bożena Sadlik (Czas Pozytywnych Zmian),
nr 14 – Jan Hałat (Czas Pozytywnych Zmian),
nr 15 – Robert Osierda (KWW Edwarda Kućki).
Do głosowania w dniu 16 listopada 2014 r. przystąpiło 5171 
wyborców z gminy Kozy na 9983 uprawnionych do głoso-
wania, frekwencja wyborcza wyniosła 51,79 proc. (R)

Wybory samorządowe 
rozstrzygnięte

W czwartek 23 października radni minionej kadencji spotkali się po 
raz ostatni na sesji Rady Gminy Kozy.
Zarówno początek ostatniej sesji, jak i jej zakończenie miało uroczysty cha-
rakter. Najpierw bowiem wójt Krzysztof Fiałkowski oraz przewodnicząca 
Rady Gminy Kozy Bożena Sadlik złożyli gratulacje Wiesławowi Wróblowi 
za zdobycie złotego i brązowego medalu oraz Grzegorzowi Drewnianemu 
za zdobycie srebrnego medalu w wyciskaniu sztangi leżąc oraz w trójboju 
siłowym na Mistrzostwach Świata w Telfs w Austrii.
Z kolei pod koniec sesji na zakończenie czteroletniej współpracy wójt oraz 
przewodnicząca Rady Gminy złożyli wszystkim radnym wyrazy podzię-
kowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz 
za godne i rzetelne wypełnianie mandatu radnego. Podziękowali im rów-
nież za trud i poświęcenie w działaniach na rzecz rozwoju gminy, życząc 
dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.
Sesja miała jednak ściśle roboczy charakter. Radni podjęli 13 uchwał, 
m.in. dotyczącą programu współpracy Gminy Kozy z organizacjami po-
zarządowymi w 2015 r.

Ostatnia sesja

     Serdecznie dziękuję za Wasz udział w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. Głosy 
oddane przez Was pozwoliły wybrać władze Gminy Kozy – Wójta i Radę Gminy, a także naszych 
przedstawicieli do Rady Powiatu Bielskiego. Wybraliście nas, abyśmy służyli Wam – wszystkim miesz-
kańcom Gminy Kozy.
      Dziękuję Wam za poparcie, jakiego udzieliliście mnie osobiście. W ten sposób daliście nam szansę 
na kontynuację pozytywnych zmian w naszej miejscowości, jakie dokonują się tutaj od kilku lat. 
Cieszymy się, że odpowiada Wam ten styl kierowania gminą – w dialogu z wszystkimi mieszkańca-
mi. Tak też będziemy działać w dalszym ciągu – rozmawiając z otwartością, bez unikania trudnych 
tematów, razem wypracowując rozwiązania korzystne dla naszej miejscowości.

Serdecznie pozdrawiam
Wójt Gminy Kozy
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Szeroka jezdnia i chodniki na całej dłu-
gości – tak po przyszłorocznej przebu-
dowie ma wyglądać dwukilometrowy 
odcinek ul. Kęckiej. Inwestycja otrzy-
ma rządowe dofinansowanie.
– Ulice Sobieskiego i Kęcka to ciąg komu-
nikacyjny, łączący Bielsko z Kętami. Ruch 
na tej trasie stwarza niebezpieczeństwo dla 
pieszych mieszkańców naszej gminy. Dla-
tego wspólnie ze Starostwem Powiatowym 
w Bielsku-Białej zabiegaliśmy o fundusze 
na dokończenie przebudowy, aby popra-
wić bezpieczeństwo – wyjaśnia wójt Kóz 
Krzysztof Fiałkowski.
Przebudowa ul. Kęckiej to bowiem 
oczywista kontynuacja obecnej moder-
nizacji ul. Jana III Sobieskiego – droga 
nie tylko ma wyższy standard, ale przede 
wszystkim stała się dużo bardziej bez-
pieczna. Szeroka jezdnia ułatwia jazdę 
kierowcom, a co ważniejsze, powstały 
bardzo potrzebne chodniki, oddzielają-
ce pieszych od jezdni. Podobnie będzie 
w przypadku ul. Kęckiej, gdzie komplek-
sowa przebudowa dwukilometrowego 
odcinka obejmie m.in. modernizację 

jezdni oraz budowę chodników, odwod-
nienia, zjazdów, a także zatok autobuso-
wych.
Inwestycja ma zostać dofinansowana z Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Jako zadanie „Przebudowa 
drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-
Kęty Podlesie ul. Kęcka” znalazła się na 
9. miejscu wśród 19 wszystkich zakwalifi-
kowanych wniosków. Inwestycja ma kosz-
tować 5,4 mln zł, dotacja zaś wyniesie 2,7 
mln zł. Resztę – po połowie – pokryją kasy 
Starostwa Powiatowego (właściciela dro-
gi) oraz Gminy Kozy.

Bezpieczniej na Kęckiej

Trwają ostatnie prace przy modernizacji ul. Jana 
III Sobieskiego. Obecnie przebudowywany jest 
odcinek od skrzyżowania z ulicą Wiklinową do 
ronda na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego 
oraz pomiędzy rondami, w tym miejscu powstaje 
chodnik. Inwestycja współfinansowana jest z fun-
duszy własnych Powiatu Bielskiego i Gminy Kozy 
oraz uzyskanej rządowej dotacji na likwidację 
skutków powodzi. Planowo wszystkie prace mają 
zakończyć się pod koniec listopada 2014.

Modernizacja Sobieskiego

W sezonie 2014/15 zimowe utrzyma-
nie dróg na terenie gminy Kozy będzie 
wykonywała firma „Transport Towa-
rowy, Usługi Sprzętem Rolniczym 
Walenty Frączek”. W pierwszej kolej-
ności odśnieżane będą główne drogi 
gminne, ulice: Beskidzka, Bagrówka, 
Chmielowa, Cmentarna, Dworcowa, 
Działy, Gajowa, Kościelna, Krzemo-
wa, Legiońska, Liliowa, Młyńska, 
Nadbrzeżna, Panienki, Piaskowa, 
Pod Grapą, Podgórska, Południowa, 
Przecznia, Przemysłowa, Spacerowa, 
Spółdzielcza, Storczyków, Topolowa, 
Tęczowa, Wapienna, Wiosenna, Wy-
poczynkowa, Zagrodowa, Zdrojowa, 
Złota. Oznacza to, że te ulice powinny 
zostać odśnieżone do trzech godzin 
po ustaniu opadów śniegu.
W drugiej kolejności – do sześciu 
godzin po ustaniu opadów – będą 
odśnieżane drogi w rejonach o dużej 
gęstości zabudowy i drogi osiedlowe, 
zaś w trzeciej (do 10 godzin) drogi pe-
ryferyjne o małym zagęszczeniu bu-

dynków. W przypadku obfitych opa-
dów śniegu drogi peryferyjne mogą 
być czasowo wyłączone z zimowego 
utrzymania.
Uwagi dotyczące zimowego utrzyma-
nia dróg gminnych można zgłaszać w 
Urzędzie Gminy Kozy, w godzinach 
urzędowania – tel. 338298650, lub 
bezpośrednio do wykonawcy prac – 
501219595.
Za zimowe utrzymanie drogi krajowej 
nr 52, a więc ul. Bielską i Krakowską, 
odpowiedzialna jest Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Rejon w Pszczynie – tel. 338614168.
Ulice Sobieskiego, Kęcka i odcinek ul. 
Przeczniej od ronda kpt. Kunickiego 
do granicy Pisarzowic podlegają Za-
rządowi Dróg Powiatowych w Biel-
sku-Białej – tel. 338184033.
Zarządcą ulicy Krańcowej i odpowie-
dzialnym za jej utrzymanie jest Miej-
ski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – tel. 
334979636. ( JS)

Informacja o zimowym 
utrzymaniu dróg

Przy ulicy Zagrodowej w Kozach, tuż obok 
sklepu spożywczego, powstał nowy mini 
plac zabaw dla dzieci. Najmłodsi mogą z 
niego korzystać pod opieką osób dorosłych. 
Na placu została zbudowana piaskownica, 
zamontowano również huśtawki. Teren zo-
stał ogrodzony, zamontowano też stojak na 
rowery. 

Zagrodowe zabawy
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rozmowa

Koziańskie Wiadomości

Wójt Krzysztof Fiałkowski odpowiada na pytania, zadawane przez mieszkańców Kóz

Czy Gmina Kozy jest przygotowana do 
zimowego obowiązku odśnieżania dróg?

Tak. Niedawno został rozstrzygnięty prze-
targ na zimowe utrzymanie dróg na tere-
nie naszej gminy w sezonie 2014/2015. 
Odśnieżaniem będzie zajmować się firma 
„Transport Towarowy, Usługi Sprzętem 
Rolniczym Walenty Frączek”. Jak każdego 
roku, drogi zostały podzielone na kategorie, 
dzięki czemu ulice, ważniejsze z punktu wi-
dzenia poruszania się po Kozach, będą od-
śnieżane w pierwszej kolejności. Następnie 
te zlokalizowane w rejonach o dużej gęstości 
zabudowy, a na końcu – drogi peryferyjne.
Warto pamiętać, że służby przygotowane są 
do stałego odśnieżania, ale nigdzie na świe-
cie nie można zapewnić płynnego ruchu w 
wypadku nagłego ataku zimy. Musimy więc 
liczyć się w takich sytuacjach z trudnościami. 
Duży problem w przypadku opadów śniegu 
stanowią auta zaparkowane na poboczach 
w wąskich uliczkach. W wielu wypadkach 
opóźniają przejazd pługo-spycharek, toteż 
apeluję, aby pomyśleć o odpowiednim par-
kowaniu, gdy tylko pojawiają się zapowiedzi 
opadów śniegu.
Chcę dodać, że nie tylko Urząd Gminy Kozy 
jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg 
na terenie naszej miejscowości. I tak za od-
śnieżanie na ulicach Bielskiej i Krakowskiej 
odpowiada jednostka Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w Pszczynie, 
zaś za ciąg komunikacyjny Sobieskiego-
Kęcka oraz fragment ul. Przeczniej – bielski 
Zarząd Dróg Powiatowych. Z kolei utrzy-
maniem ul. Krańcowej zajmuje się Miejski 
Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

Co dzieje się z budynkiem byłej bibliote-
ki gminnej przy ul. Bielskiej?

Dawna biblioteka, a więc budynek poło-
żony przy ul. Bielskiej 17, został sprzedany. 
Nabywca zapłacił za niego 511 tys. zł, cała 
sprzedaż odbyła się zgodnie z wymogami 
przetargu, przeprowadzonego przez Urząd 
Gminy Kozy.
O sprzedaży tej nieruchomości Rada 
Gminy zadecydowała już jakiś czas temu. 
Co jednak ważne, pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży budynku dawnej biblioteki od 

początku miały służyć do nabycia innej, jak-
że potrzebnej nieruchomości – gruntu na 
cele inwestycyjne. Od kilku lat zabiegamy o 
kupno liczącego blisko 1 hektar gruntu przy 
ul. Kęckiej, należącego do Skarby Państwa. 
Na tej działce w latach 90. został wykonany 
otwór, mający odprowadzać zasolone wody 
z czechowickiej kopalni „Silesia”. Jak dotąd 
Wojewoda Śląski odmawiał przekazania, 
czy zamiany. W tym roku za pośrednictwem 
Starosty Bielskiego ponownie złożyliśmy 
taki wniosek, teraz czekamy na odpowiedź.
Grunt przy ul. Kęckiej wraz z infrastrukturą 
zostanie zagospodarowany. 
Będzie to kolejny grunt, jaki w ostatnich 
latach Gmina Kozy postanowiła kupić. 
Przypomnę, że przy ul. Przeczniej w pobliżu 
planowanej trasy Beskidzkiej Drogi Integra-
cyjnej kupiliśmy 4,5 hektara ziemi. Liczymy, 
że przyciągnie to inwestorów, którzy stwo-
rzą nowe miejsca pracy.

Czy w tym roku w okresie świątecznym 
rodziny w trudnej sytuacji będą mogły 
liczyć na pomoc ze strony Gminy?

Zbliża się okres świąteczny, w którym wszy-
scy powinni czuć się potrzebni. Nie wyobra-
żam więc sobie, że takie rodziny zostawimy 
same sobie. Nasze służby pomocy społecz-

nej, przede wszystkim Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, są przygotowane na 
udzielenie pomocy, aby każdy mieszkaniec 
Kóz przeżył Święta Bożego Narodzenia w 
radosnym nastroju. Już na początku grud-
nia organizujemy Mikołajki dla ok. setki 
dzieci z rodzin potrzebujących, nie zabrak-
nie dla nich paczek ze słodyczami. Ale przy 
tej okazji dzieciaki będą się również dobrze 
bawić, wiem, że w tym roku czeka na nich 
teatrzyk. Z myślą o takich rodzinach zostały 
też zwiększone zasiłki celowe na dopłaty do 
żywności i opału.
Trzeba jednak pamiętać, że nasza pomoc nie 
dotyczy tylko osób żyjących w niedostatku. 
Tu chodzi także o wsparcie, jakiego powin-
niśmy wszyscy udzielać – mam na myśli 
osoby samotne, starsze, bezdomne, im też 
powinniśmy pomagać. Z tych powodów 
GOPS przy wsparciu Koła Gospodyń Wiej-
skich organizują Wigilię dla osób samot-
nych, w których rokrocznie bierze udział ok. 
50 osób.
I warto przy tej okazji podkreślić, że nie tyl-
ko ośrodek pomocy społecznej pomaga w 
tym okresie osobom potrzebującym, ponie-
waż kilka innych organizacji i stowarzyszeń 
również wspiera swoją działalnością takie 
rodziny.

Stara biblioteka sprzedana
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Ochronka to długi, parterowy budynek, który stoi w połu-
dniowo-zachodnim narożniku parku dworskiego, przy dawnej 
„cesarce”, nad Kozówką. W pierwszej połowie XIX w. wybudo-
wali go Jordanowie – ówcześni właściciele dworu i dóbr ziem-
skich w Kozach, wywodzący się z zacnego rodu szlacheckiego 
herbu Trąby z Zakliczyna. W budynku tym mieściła się poczta, 
w czasach, gdy drogą cesarską, jeszcze przed wybudowaniem 
kolei, regularnie kursowała austriacka poczta dyliżansowa Wie-
deń – Lwów. Kozy na pocztowym szlaku były wtedy jednym z 
miejsc, gdzie kurier mógł zmienić konie.
Gdy właścicielami dóbr koziańskich byli Czeczowie, „ochron-
ka” z dużą salą, we wsi o budownictwie zdominowanym przez 
skromne, kryte strzechą drewniane zagrody chłopskie, pełniła 
rolę pierwszego w Kozach domu kultury. W 1892 r. właśnie 
tutaj doraźny teatr amatorski urządził charytatywny występ 
na rzecz ubogich dzieci. Tutaj pani baronowa Wilhelmina Cze-
czowa, dbająca o edukację wiejskich dziewcząt, organizowała 
koziankom kursy szycia. Pierwszy już w 1891 r., gdy barono-
wą jeszcze nie była, bo Herman Czecz szlachecki tytuł barona 
otrzymał dopiero w 1898 r.
Starania czułej na chłopską biedę pani baronowej trwały kilka 
lat, zanim udało się jej sprowadzić z Kęt do Kóz siostry zakonne 
ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego.

W 1911 r. siostry zmartwychwstanki zamieszkały w budynku dwor-
skim nad Kozówką, organizując tam misję zgromadzenia i ochron-
kę dla koziańskich dzieci. To właśnie od tego czasu funkcjonuje w 
Kozach nazwa „ochronka” dla tego charakterystycznego budynku.
W czasie I wojny światowej siostry na koszt dworu organizowały w 
ochronce dożywianie dzieci, opiekowały się chorymi, prowadziły 
małą aptekę i ambulatorium, w którym udzielano pierwszej pomo-
cy lekarskiej. Dbając o koziański kościół, prowadziły także dzia-
łalność edukacyjną, organizując dla kobiet pogadanki niedzielne i 
kursy kroju, szycia i haftu.
W pogadankach tych czynnie uczestniczyły członkinie Sodalicji 
Mariańskiej Panien, mające wtedy siedzibę właśnie w ochronce. 
Gdy po I wojnie światowej trwał kryzys gospodarczy, kozianie cho-
dzili do ochronki po dary (głównie żywność) z programu pomocy 

rządu amerykańskiego. Rozdziałem darów zajmowały się siostry. 
Misja zmartwychwstanek w Kozach trwała do 1922 r.
Zanim w 1924 r. wybudowano Dom Katolicko-Ludowy z dużą salą, 
i zanim jeszcze później do Karczmy „Pod Koniem” dobudowano 
salę (obecny Dom Kultury), to duża sala w ochronce jako jedyna w 
Kozach nadawała się na organizację zabaw wiejskich.
W 1922 r. na taką właśnie zabawę do ochronki przyjechali, będący 
na przepustce, żołnierze ze stacjonującego w Bielsku 3. Pułku Strzel-
ców Podhalańskich. To wtedy kapitan Aleksander Kunicki – wów-
czas młody, jeszcze niski stopniem żołnierz pochodzący z Kresów 
Wschodnich, służący w Bielsku, poznał swą przyszłą żonę – Dorotę 
Połącarzównę z Kóz, która była na tej zabawie.
Po wojnie dużą salę w ochronce poprzedzielano cienkimi ścianka-
mi, tworząc skromne mieszkania dla byłych pracowników dwor-
skich. Obecnie są tam gminne mieszkania komunalne.

Grzegorz Hałat
W tekście autor wykorzystał m.in. publikację A. Zubra „Fototeka – 
Kronika Kóz w obrazach”.

Nie tylko Pałac

Koziańska ochronka
To kolejny historyczny budynek w naszej miejscowości, którego dzieje warto poznać.

Ochronka – kurs kroju praktycznego – 1929 r. 
Fot. ze zbiorów IHK.

Ochronka w 1968 r. Fot.: Adolf Zuber.

Kapral Aleksander Kunicki (siedzi pierwszy z prawej) w wojsku – 
ok. 1920 r. Fot. ze zbiorów rodzinnych państwa Kunickich.
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Koziańskie Wiadomości

Już w styczniu koziańska firma JaRo-Pol 
przeprowadzi się do nowego zakładu 
przy ul. Bielskiej. – Mogłem zakład zbu-
dować gdziekolwiek, bo w regionie nie 
brakuje miejsc na inwestycje. Ale zale-
żało mi na tym, aby powstał właśnie w 
moich Kozach – mówi właściciel firmy 
Jarosław Rozmus, jednocześnie prezes 
firmy Symbiotics.
JaRo-Pol to właściciel marki EkaMedica, 
pod którą firma tworzy i sprzedaje suple-
menty diety w formie soków, tabletek, 
środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz kosmetyków. 
Gdy przedsiębiorstwo startowało w 2001 r. 
miało tylko dwa soki prozdrowotne, teraz 
sprzedawanych jest blisko 100 różnych pro-
duktów, zarówno pod marką EkaMedica, 
jak i dla firm farmaceutycznych. – Początki 
rzeczywiście były skromne. Ale też dosko-
nale trafiliśmy w potrzeby stale rozwijające-
go się rynku – wyjaśnia Rozmus.
Jak mówi, jako pierwsi w Polsce zapropono-
wali klientom 100-proc. soki, m.in. z grana-
tu, aronii, czarnego bzu, maliny, żurawiny, 
wprowadzali też do krajowych sklepów sok z 
aloesu. W wielu wypadkach EkaMedica kre-
owała trendy na rynku produktów ekologicz-
nych i zielarskich, m.in. modą na picie soku z 
pokrzywy, karczocha czy ostropestu. – Gdy 
kilka lat temu wprowadzaliśmy te produkty 
na rynek, wątpiono, czy ktoś będzie chciał je 
pić. Dzisiaj to jedne z najlepiej sprzedających 
się produktów – mówi właściciel.
Niespełna 38-letni Jarosław Rozmus pocho-
dzi z Kóz i do dzisiaj – z krótką przerwą – tu-
taj mieszka. Z dumą podkreśla, że pochodzi 
z rodziny, w której od wielu pokoleń były 
kultywowane tradycje kupieckie. – Od naj-
młodszych lat przyglądałem się, jak powinien 

wyglądać interes handlowy – wyjaśnia. Jego 
dziadek prowadził budkę z lodami naprze-
ciw koziańskiego kościoła Apostołów Judy i 
Tadeusza, tuż obok Szkoły Podstawowej nr 
1, do której jako mały chłopiec uczęszczał. 
– Wiele godzin po lekcjach spędzałem w 
dziadkowej budce. Przypatrywałem się, jak 
rozmawia z klientami, jak prowadzi sprzedaż. 
Nieraz próbowałem zastępować go i sprzeda-
wać lody – wspomina.
Handlowcem był również ojciec właściciela 
JaRo-Polu, Kazimierz, który najpierw kie-
rował jednym z bielskich sklepów spożyw-
czych, następnie założył własną placówkę 
handlową. Już jako starszy chłopak Jarosław 
Rozmus pomagał tacie w pracy. – To bez-
cenne doświadczenie handlowe zdobyłem 
już jako nastolatek, co nie byłoby możliwe 
bez odpowiednich wzorców, wskazówek i 
etyki handlowej, jakie przekazał mi ojciec – 
mówi dzisiaj. Liceum Handlowe w Bielsku 
było naturalnym wyborem przyszłej drogi 
życiowej. Po maturze wybrał studia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Jeszcze w trakcie 
ich trwania zaczął pracować, a wkrótce zało-
żył własną działalność gospodarczą. – Oczy-
wiście, handlową – zaznacza.
Zdobyte doświadczenie i rodzinny zmysł 
handlowy zwróciły jego uwagę na branże 
apteczną, zielarsko-medyczną i ekologicz-
ną. W 2001 r., gdy zakładał przedsiębior-
stwo, produkty tego typu – najwyższej jako-
ści, bez konserwantów, cukru, barwników i 
aromatów, ale też stosunkowo drogie – nie 
należały do masowo wybieranych przez 
klientów. W ciągu kilku lat trend całkowicie 
się zmienił, a soki prozdrowotne i inne spe-
cyfiki, wytwarzane z naturalnych produk-
tów i uzupełniające dietę ludzi dbających 
o zdrowie, stały się artykułami obecnymi w 

każdym domu. Dziś wyroby ze znaczkiem 
EkaMedica stale dostępne są w ponad 3 tys. 
sklepów zielarsko-medycznych, ekologicz-
nych, spożywczych z działami ze zdrową 
żywnością i aptekach. Choć nie wszyscy 
zdają sobie z tego sprawę, także w pięciu 
miejscach w samych Kozach można kupić 
suplementy diety tej rodzimej firmy.
Produkty spod znaku EkaMedica znane są 
już także za granicą, poza Słowacją i Cze-
chami, gdzie są bardzo popularne, także w 
Irlandii, Wielkiej Brytanii, Grecji, na Wę-
grzech, w Kanadzie, Hiszpanii, Portugalii, 
czy Norwegii. – Ciągle się rozwijamy, dla-
tego potrzebowaliśmy nowego zakładu, 
w którym moglibyśmy konfekcjonować i 
magazynować nasze produkty – wyjaśnia 
właściciel JaRo-Polu. Okazało się, że poja-
wił się problem z lokalizacją. – W regionie 
nie brakuje miejsc na inwestycje. Ale ja ko-
niecznie chciałem w Kozach, bo uważam, że 
najpierw powinno się wspierać swoją lokal-
ną gminę i społeczność – dodaje.
Po długich poszukiwaniach znalazł odpo-
wiednie miejsce na postawienie zakładu. 
Budowa ruszyła początkiem lipca, Jarosław 
Rozmus ma nadzieję, że już w styczniu 
przedsiębiorstwo przeprowadzi się do no-
wej siedziby. Ułatwi ona rozwój JaRo-Polu. 
Nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek 
o powierzchni 5,1 tys. mkw., będzie mieścił 
hale z zaawansowanym parkiem maszyno-
wym, magazyny, pomieszczenia biurowe 
oraz sale konferencyjne i sklep firmowy. 
Pozwoli to na zwiększenie zatrudnienia w 
firmie z obecnych 40 osób do 100, a w sa-
mych Kozach przybędzie ok. 20 nowych 
miejsc pracy.

Mirosław Łukaszuk

Jak zakład to tylko w Kozach
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Firma Calla z Katowic rozpoczęła robo-
ty przy zagospodarowaniu terenu parku. 
Obecnie prowadzone prace wiążą się z 
utrudnieniem w poruszaniu się po parku, te-
ren przebudowy został bowiem ogrodzony. 
Furtka wejściowa w ogrodzeniu od strony 
ul. Szkolnej oraz mostek przy księgarni od 
strony ul. Kościelnej zostały na czas robót 
zamknięte, toteż piesi do ul. Kościelnej mogą 
się dostać poprzez mostek przy przedszkolu.
Renowacja parku to kolejny etap przywra-
cania blasku miejscowemu dziedzictwu 
kulturowemu. Wszystkie roboty ziemne w 
parku będą prowadzone pod nadzorem ar-
cheologicznym. W południowej części par-

ku powstanie brukowany dojazd pożarowy i 
techniczny w kształcie elipsy. Pojawią się też 
nowe miejsca do wypoczynku, brukowane i 
żwirkowe ścieżki dla spacerowiczów, zostanie 
również zmodernizowana fontanna i przybę-
dzie zieleni. W części północno-wschodniej 
powstanie roślinny labirynt.
Gmina Kozy na projekt renowacji parku 
dworskiego otrzymała 1,5 mln zł dofinan-
sowania z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego, co stanowi 
85 proc. zaplanowanych kosztów prac. Za-
kończenie renowacji zaplanowano na koniec 
maja przyszłego roku. (R)

Renowacja parku rozpoczęta

Salon Przeszłości dwukrotnie w ostat-
nim okresie gościł swoich sympatyków 
na wykładach poświęconych koziań-
skiej historii.
Pierwsze spotkanie 23 października poświę-
cone było koziańskiej emigracji zarobkowej. 
„Amerykony”, tak nazywano kozian, którzy 
po latach ciężkiej pracy na emigracji w Ame-
ryce, powracali z zarobionymi pieniędzmi 
do rodzinnych Kóz. – Na początku XX w. 
wielu mieszkańców emigrowało za ocean w 
poszukiwaniu pracy i lepszego życia – mówił 
na spotkaniu Bartłomiej Jurzak z Izby Histo-
rycznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Kozach.
Dzięki bogatym zbiorom archiwów amery-
kańskich dostępnych w Internecie można 
prześledzić drogę kozian, którzy różnymi stat-
kami dopłynęli do Nowego Świata w latach 
1903-1922. Z tych zapisków wyłania się obraz 

przekroju społecznego naszych rodaków. Ju-
rzak pokazał autentyczną srebrną półdolarów-
kę, jaka przechowała się w jego rodzinie po wi-
zycie krewnego Władysława Miodońskiego, 
który odwiedził Kozy po 40 latach pobytu za 
oceanem.
Dodatkową atrakcją wykładu były fragmenty 
filmów archiwalnych „Emigrant” z Charlesem 
Chaplinem i „Ojciec chrzestny II”, pokazujące 
scenki ze statku i z wpłynięcia do portu.

Z kolei 7 listopada spotkanie z cyklu „Salon 
Przeszłości” poświęcone było pobytowi legio-
nistów w Kozach. Po bitwie po Łowczówkiem 
legioniści przybyli 24 stycznia 1915 r. na re-
konwalescencję do Kęt, a ich oddziały rozlo-
kowano w okolicznych miejscowościach. W 
Kozach przebywali „beliniacy” – tak nazywa-
no ułanów Władysława Beliny-Prażmowskie-
go, oddział jazdy Legionów Polskich. Podczas 
ponadmiesięcznego pobytu I Brygada przeszła 
reorganizację, legioniści zostały doposażeni w 
mundury, broń i amunicję. 140 spośród nich 
otrzymało ordery austriackie.
Autorzy wykładu – Grzegorz Hałat i Bartło-
miej Jurzak zaprezentowali unikalne materiały 
z pobytu legionistów w Kozach. Oprócz histo-
rii ułanów tematem spotkania były wybrane 
historie kozian, walczących na frontach I woj-
ny światowej – zarówno w Legionach Józefa 
Piłsudskiego, jak i w armii austriackiej. (GBP)

Amerykony i beliniacy

Na III miejscu uplasowali się ucznio-
wie Gimnazjum w Kozach w rywaliza-
cji rówieśniczej wśród szkół tego typu 
w powiecie bielskim. Podsumowanie 
współzawodnictwa powiatowego Szkol-
nego Związku Sportowego za rok szkol-
ny 2013/2014 przeprowadzono 27 
października w Szkole Podstawowej w 
Kaniowie.
Na koniec sezonu świetnie wypadli 
również uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2. 14 reprezentantów SP2 wzięło 
udział w ostatnim w tym roku kalenda-
rzowym, a drugim tej jesieni, czwartku 
lekkoatletycznym w Bielsku-Białej. Za-
wody większości z nich znów przyniosły 
medalowe rozstrzygnięcia. W Zabrzegu 
rozegrane zostały z kolei Mistrzostwa 
Powiatu w przełajowych biegach sztafe-
towych. Drużyna chłopców SP 2 zdoby-
ła II miejsce i awansowała do zawodów 
rejonowych.
Odbyły się również półfinały powia-
towe, finały powiatowe oraz finały re-
jonowe w piłce nożnej chłopców. W 
pierwszych dwóch bezkonkurencyjni 
byli piłkarze SP 2 – zdobywając tytuł 
Mistrzów Powiatu. W finale rejonowym 
musieli uznać wyższość tylko zawodni-
ków Rekordu B-B i zdobyli II miejsce.

(R)

Sportowe sukcesy 
koziańskich uczniów

Nr 9 - listopad 2014
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Koziańskie Wiadomości

Po raz pierwszy w historii odnowionego 
pałacu zagościł blues i poezja śpiewana.
Dwie gitary, harmonijka ustna, dwa męskie 
głosy i dwie odmienne w klimacie, interpre-
tacje wokalne – to wszystko złożyło się 21 
października na muzyczny koncert. Pew-
nym szokiem dla zgromadzonej publiczno-
ści mogło być zestawienie rasowego rock-
mana – Tomasza Filipczaka z czerwonym 
dywanem pałacowego salonu.
Początkowo i dla samego artysty była to 
również niezwykła sytuacja. Kiedy jednak 
zabrzmiały gitary i popłynęła muzyka, wi-
dzowie w pałacowym salonie poddali się 
jej urokowi i świetnej interpretacji reflek-
syjnych, bluesowych utworów z repertuaru 
grupy Dżem.
Podobnie dobrze przyjęte zostały wykona-
nia Ryszarda Stroińskiego utworów poezji 
śpiewanej z repertuaru A. Sikorowskiego, 
M. Grechuty i L. Cohena. Drugim gitarzy-
stą akompaniującym solistom był Sebastian 
Adamczewski.
Wszystkie koncerty organizowane w Pałacu są 
bezpłatne, dostępne dla każdego melomana.

(HK)

Akustycznie 
w Pałacu

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach 
otrzymała 5 tys. zł dofinansowania na zakup 
nowości wydawniczych. Za tę kwotę zaku-
piono 234 pozycje książkowe, w tym 96 ty-
tułów literatury młodzieżowej i dziecięcej.
Zakup zrealizowano ze środków finanso-
wych Biblioteki Narodowej w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dotacja na zakup 
nowości 

Dzieci z Przedszkola 
Publicznego są częsty-
mi gośćmi w Gminnej 
Bibliotece Publicznej, 
gdzie uczą się zachowań 
ekologicznych.
Najmłodsi obejrzeli m.in. 
bajkę proekologiczną i 
przekonali się, że świat 
jest ładniejszy bez śmieci. 
Dzieciaki chętnie opowia-
dały o segregacji odpadów 
w ich domach i zgodnie 
twierdziły, że nie należy 
śmiecić. Dobrze rozumieją, że rzeczy nie-
potrzebne trzeba segregować i wrzucać 
do kolorowych pojemników. Biedronki 
wymyśliły dobre rady na odpady, teraz też 
wiedzą, co należy zrobić z zużytymi bateria-
mi i przeterminowanymi lekarstwami. Wie-
wiórki z kolei uczyły się o segregacji odpa-
dów, ochronie środowiska, wody i energii 
oraz o konieczności zadbania o otoczenie. 

Porządkowanie otoczenia nie jest też obce 
Zajączkom. W środę 5 listopada wczesnym 
rankiem wszyscy zabrali się za sprzątanie. 
W ruch poszły szmatki, zmiotki oraz szu-
felki. Nagrodą za ciężką pracę były zabawy 
z piłką i ciuciubabka. Maluchy obiecały, że 
będą dbać o czystość i porządek swojego 
otoczenia oraz będą szanować pracę własną 
i innych. (GBP)

Ekologia w bibliotece

Jak co roku do Kóz zawita-
ły zespoły uczestniczące w 
Międzynarodowym Festiwa-
lu Chórów „Gaude Cantem” 
im. Kazimierza Fobera.
Tym razem dla koziańskiej 
publiczności zaśpiewały: Chór 
Kameralny „Animato” z Paw-
łowic pod dyrekcją Małgorzaty 
Lucjan, Chór Ludowy „Osie-
czanie” z Osieka z dyrygentem 
Andrzejem Lurancem oraz 
Chór „Tutte le Corde” z Gdowa 
pod dyrekcją Elżbiety Gawryszewskiej.
W Festiwalu „Gaude Cantem” zaprezen-
tował się również Chór Domu Kultury w 
Kozach pod dyrekcją Anny Czaplińskiej-
Syjoty. Zespół z sakralnym repertuarem 
wystąpił w Kościele św. Michała Archanio-
ła w Wilkowicach. Zespół śpiewa zróżnico-
wane utwory chóralne, w jego repertuarze 
znajdują się utwory w stylu gospel, ludowe, 
sakralne, rozrywkowe. Obecnie Chór przy-

gotowuje materiał kolędowo-pastorałkowy, 
który ma nadzieję przedstawić w nadcho-
dzącym okresie świątecznym.
Głównymi organizatorami festiwalu są 
Bielski Oddział Polskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr oraz Regionalny Ośrodek 
Kultury w Bielsku-Białej. Współorganiza-
torem koncertu muzyki chóralnej w ko-
ściele Świętej Rodziny w Małych Kozach 
był Dom Kultury w Kozach. (DK)

Gaude Cantem w Małych Kozach
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Zapraszamy do Chóru
Chór Domu Kultury w Kozach zaprasza do zespołu młodzież i dorosłych, lubią-
cych muzykę i śpiew. Próby odbywają się we wtorki i środy w godz. 19:00-20:30 w 
sali nr 22 Domu Kultury w Kozach. Więcej o Chórze na www.domkultury.kozy.pl.
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Mija piąty rok od reaktywacji Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”.
Stało się to z inicjatywy Krzysztofa Sporysza. Był to czas wytężonej pracy, 
która zaczyna przynosić coraz lepsze efekty. Za największy nasz sukces 
uznajemy odtworzenie strojów, pieśni i tańca, związanych z naszą miej-
scowością. Poprzez liczne występy na terenie Kóz przywróciliśmy pa-
mięć o kulturze naszych przodków. Opracowaliśmy programy estradowe, 
związane z kulturą naszych najbliższych sąsiadów – krakowiaków i górali 
żywieckich. O artystyczną jakość naszych występów dbają – o choreogra-
fię Krystyna Mirocha, zaś kierownikiem muzycznym jest Jan Nowak.
Zespół aktywnie uczestniczy w życiu naszej miejscowości i regionu, w 
Dniach Kóz i dożynkach gminnych. Reprezentowaliśmy też wojewódz-
two śląskie na dożynkach prezydenckich w Spale. „Kozian” znają wi-
dzowie w Jaworzu, Grodźcu, Bestwinie, Hecznarowicach, Bujakowie, 
Brennej, Górkach Wielkich, Dankowicach, Czańcu, Oświęcimiu oraz 
Wiśle. Odwiedziliśmy z występami Słowację i Węgry. Dzięki życzliwości 
duszpasterzy koziańskich parafii występujemy w kościołach z koncertami 
kolędowymi. W okresie Bożego Narodzenia grupa kolędnicza zespołu 
odwiedza kozian w ich domach. Do stałego kalendarza imprez kultu-
ralnych naszej miejscowości wpisał się „Koziański Wieczór Kolędowy”, 
organizowany wspólnie z Chórem Domu Kultury pod dyrekcją Anny 
Czaplińskej-Syjoty, na którym gościmy w rodzinnej atmosferze miesz-
kańców Kóz i gości.
Zapraszamy na próby zespołu, które odbywają się w poniedziałki i środy 
o godzinie 19.

Jerzy Jurzak

Jubileusz Zespołu
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Niezwykle bogaty w imprezy był w tym roku w Ko-
zach Dzień Niepodległości.
W tym roku obchody Święta Niepodległości zaczęły 
się już 5 listopada, od konkursu recytatorskiego po-
ezji patriotycznej. W Dzień Niepodległości uroczysty 
charakter obchodom nadało przedpołudniowe wcią-
gnięcie flagi na maszt oraz złożenie wiązanek kwiatów 
pod tablicami pamiątkowymi na placu ks. K. Kochaja. 
Następnie ulicami Kóz odbył się Bieg Niepodległości 
– impreza, która na stałe weszła do harmonogramu 
obchodów Święta 11 Listopada.
Popołudniem zaplanowano imprezy kulturalne. M.in. 
został rozstrzygnięty konkurs „Kozy, Kozianie – zapis 
subiektywny”, odbył się też koncert fortepianowy, a 
w plenerze Teatr Bohema zaprezentował „Dziady cz. 
III” Adama Mickiewicza. (R)

Święto Niepodległości
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Koziańskie Centrum Sportowo-Widowi-
skowe pod koniec października stało się 
miejscem rozegrania „Jesiennego Turnieju 
Piłki Nożnej”. 
W zmaganiach brały udział zespoły żaków, 
których poczynaniom przyglądali się dwaj pił-
karze występującego w piłkarskiej ekstraklasie 
Podbeskidzia Bielsko-Biała – Richard Zajac 
oraz Robert Demjan.
Do Kóz zawitało sześć zespołów piłkarskich – 
dwa reprezentujące miejscowy UKS „Dwójka” 
(rocznik 2002 i 2003), Orzeł Witkowice, MIG 
Kęty, Groń Bujaków oraz Sokół Hecznarowice. 
Najlepiej w stawce turniejowej – mecze rozgry-
wano systemem „każdy z każdym” w czasie 10 
minut – wypadł starszy rocznikowo zespół z 
Kóz, który wyprzedził młodych piłkarzy z Kęt 
i Hecznarowic. Kolejne lokaty przypadły ko-
ziańskiej „Dwójce”, żakom z Witkowic, a staw-
kę zamknęli zawodnicy z Bujakowa.
Pojedynkom w hali Centrum Sportowo-Wido-
wiskowego w Kozach przyglądali się piłkarze 
ekstraklasowego Podbeskidzia – Richard Zajac 
i Robert Demjan. Po zakończonych meczach 
obaj wzięli aktywny udział w wydarzeniu. 
Słowacki golkiper „Górali” bronił rzuty karne 
wykonywane przez uczestników turnieju i kibi-
ców, z kolei z Demjanem można było zmierzyć 
się w „żonglerce” piłki na czas. Był ponadto czas 
na autografy i pamiątkowe zdjęcia.
– Jestem dumny i gratuluję wszystkim zawod-
nikom, którzy nie tylko rozegrali wspaniałe me-
cze, ale także wykazali się dużymi umiejętno-
ściami, zmagając się z piłkarzami Podbeskidzia. 
Turniej wszystkim nam w nim uczestniczącym 
przyniósł wielką radość – podsumował wójt 
Kóz Krzysztof Fiałkowski, który wręczył za-
wodnikom puchary oraz inne upominki. 

(RED)

Ekstraklasowo na turnieju żaków
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Od 25 do 28 października drużyna siatkarek Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Kozach, na zaprosze-
nie Szkoły Sportowej w Awiżenie (Wilno), wzięła 
udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siat-
kowej Dziewcząt.
Zaproszone drużyny reprezentowały: Szkoły Sporto-
we z Wilna i Kowna, Parafialny Klub Sportowy z Lip-
nika, Zespół Szkoły Sportowej z Awiżenia oraz Gim-
nazjum w Kozach. – Pojechaliśmy po lekcję siatkówki 
i... historii, ponieważ oprócz zmagań sportowych mie-
liśmy okazję zwiedzić stolicę Litwy. Zobaczyliśmy 
obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej w kaplicy w 
Ostrej Bramie, kościoły św. Piotra i Pawła, Świętego 
Ducha, złożyliśmy kwiaty na grobie matki marszałka 
Piłsudskiego na cmentarzu na Rossie, a lekcję historii 
uzupełniła wizyta w muzeum Adama Mickiewicza 
– opowiada Monika Zembowicz, opiekunka grupy 
gimnazjalistek z Kóz. W ostatnim dniu turnieju roz-
dane zostały nagrody dla wszystkich zespołów uczest-
niczących w rywalizacji. Młode kozianki wróciły do 
domu z nowymi doświadczeniami.
W turnieju koziańskie Gimnazjum reprezentowały 
następujące uczennice: Karolina Habas, Dominika 
Bułka, Katarzyna Malarz, Anna Hałat, Paulina Koczaj, 
Kinga Mrowiec, Justyna Honkisz, Paulina Wątroba, 
Karolina Reksa, Agnieszka Wojtyczka, Nina Zembo-
wicz, Weronika Senecka, Gabriela Zemanek. (RED)

Siatkówka
i historia w Wilnie

Młodzi zawodnicy ULKS Victo-
ria Kozy w bieżącym sezonie pły-
wackim nabierają rozpędu. Do 
rywalizacji przygotowywali się w 
Ustroniu Morskim podczas obozu 
sportowego. Po powrocie zaliczyli 
już pierwsze starty.
Formę pływacką i ogólnorozwojo-
wą szlifowano w Ustroniu Morskim. 
Kadra trenerska szczególny nacisk 
położyła podczas 2-tygodniowego 
pobytu na wytrzymałość, by „nała-
dować akumulatory” na długi sezon. 
Tradycyjnie na wstępie każdego roku 
szkolnego przeprowadzono nabór 
dzieci z roczników 2004 i młodszych. 
Poszczególne grupy, już wyselekcjonowane, 
wznowiły intensywne treningi na pływal-
ni Centrum Sportowo-Widowiskowego w 
Kozach.
Sezon startowy zainicjowany został w Cie-
szynie, następnie młodych pływaków z Kóz 

można było spotkać w Siemianowicach 
Śląskich, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, 
Myślenicach, Rybniku, Krakowie i Tychach. 
Podopieczni Victorii kontynuują ponadto 
występy w Ligach Klubów Śląskich w róż-
nych rocznikach wiekowych.
W kontekście koziańskiego klubu wspo-

mnieć należy o Patryku Blachu-
rze, który na co dzień trenuje w 
Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Oświęcimiu. 15-letni zawod-
nik zainaugurował serię zawodów 
Grand Prix o Puchar Polski, star-
tując końcem października na 
dwudniowej imprezie w Krakowie. 
Mocno obsadzona stawka sprawi-
ła, że kozianin poprawił aż cztery 
rekordy życiowe i taką samą ilość 
najlepszych wyników klubu. Naj-
wyższą lokatę Patryk Blachura za-
jął na 400 m stylem zmiennym, w 
której to konkurencji uplasował się 
na 2. pozycji wśród wszystkich 15-

letnich juniorów młodszych w kraju!
Pływaków z Kóz będzie można zobaczyć 
niebawem przede wszystkim na VII Pływac-
kich Andrzejkach w Gminie Kozy, które od-
będą się 30 listopada 2014 roku na pływalni 
CSW. (MN)

Ruszył pływacki sezon

Bardzo szczęśliwe dla duetu koziań-
skich siłaczy okazały się Mistrzostwa 
Świata w wyciskaniu sztangi leżąc i 
trójboju siłowym. Z Austrii zawodni-
cy reprezentujący Kozy powrócili z 
medalowymi osiągnięciami.
Światowy czempionat odbył się w miej-
scowości Telfs w Austrii. Zawody przy-
ciągnęły na start najlepsze zawodniczki i 
zawodników, łącznie 260 uczestników z 
16 krajów. W elitarnym gronie nie mogło 
zabraknąć siłaczy z Kóz, trenujących na 
co dzień w Centrum Sportowo-Wido-
wiskowym w Kozach – multimedalisty 
wielu światowych imprez Wiesława Wró-
bla oraz jego podopiecznego Grzegorza 
Drewnianego.
W Telfs pierwszy ze wspomnianych po-
nownie wspiął się na wyżyny swoich 
umiejętności. Do bogatej już kolekcji me-
dalowej dołożył w Austrii złoto i brąz. Z 
kolei debiutant w stawce siłaczy poszedł w 
ślady bardziej doświadczonego kolegi. Do 
Kóz z październikowych zawodów wrócił 
ze srebrem.
– Poziom rywalizacji był naprawdę wy-
soki, ale należało się tego spodziewać. 
Cieszymy się, że godnie i w dobrej formie 
zaprezentowaliśmy siebie i naszą miej-
scowość. Za nami kolejne fajne zawody, z 

których przywieźliśmy... ładne, odlewane 
medale. Nic tylko się cieszyć – podkreśla 
Wiesław Wróbel.
Koziański duet otrzymał w Austrii zapro-
szenie na wrzesień 2015 roku, kiedy to za-
planowano mistrzostwa w Chicago. Wcze-
śniej – w kwietniu – czeka siłaczy z Kóz 
start w Hiszpanii, gdzie światowi mocarze 
powalczą w rywalizacji na wytrzymałość.
Sukcesy duetu koziańskich zawodników 
dostrzegła Rada Gminy. Podczas ostat-
niej sesji minionej kadencji wójt Krzysz-
tof Fiałkowski oraz radni pogratulowali 
uzyskanego wyniku sportowego. Prócz 
drobnych upominków Wiesław Wróbel 
otrzymał także list gratulacyjny. (RED)

Siłacze z Kóz na medal
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Piłkarze LKS Orzeł Kozy zakończyli tego-
roczne zmagania. Zimową przerwę w roz-
grywkach bielskiej klasy A drużyna spędzi 
w dolnych rejonach tabeli.
Dopiero 12. miejsce piłkarzy z Kóz po 13 
meczach rundy jesiennej to przede wszyst-
kim następstwo słabszej postawy na finiszu 
rozgrywek. W czterech ostatnich spotkaniach 
podopiecznych trenera Janusza Mędrzaka stać 
było tylko na dwa remisy. W dwóch konfron-
tacjach wieńczących futbolową jesień Orzeł 
nie tylko nie poprawił dorobku punktowego, 
ale i nie był w stanie strzelić rywalom gola. 
Gorsze nastroje po ostatnim meczu w Kozach 
są zrozumiałe, bowiem drużyna ambitnie wal-
cząca przez całą rundę uległa piłkarzom z Wa-
pienicy aż 0:5.
Podczas wszystkich 13 spotkań kozianie 
uzbierali 12 „oczek”. To następstwo trzech 
wygranych pojedynków i trzech remisów. W 
siedmiu meczach z boiska ekipa z Kóz scho-
dziła pokonana. Bilans bramkowy drużyny 
to 17 goli strzelonych przy 36 straconych. Na 
wyróżnienie w kontekście strzeleckim zasłu-
żyli Tomasz Jancia oraz Przemysław Zontek, 
którzy bramkarzy a-klasowych rywali pokony-
wali najczęściej. Optymistyczne jest natomiast 
to, że 12. lokata w 14-zespołowej stawce – przy 
nieznacznej stracie do drużyn wyżej sklasyfi-
kowanych – daje dobrą pozycję wyjściową, by 
wiosną wykonać znaczący skok.

KS Iskra Rybarzowice – LKS Orzeł Kozy 3:3 
(2:1)
Gole: Daniel Mańkowski (3 min.), Michał 
Osierda (50 min.), Przemysław Zontek (77 
min.)
LKS Orzeł Kozy – KS Międzyrzecze 1:1 
(0:0)
Gol: Przemysław Zontek (65 min.)
GLKS Wilkowice – LKS Orzeł Kozy 1:0 
(0:0)
LKS Orzeł – LKS Zapora Wapienica 0:5 
(0:2)

Skład Orła Kozy w rundzie jesiennej sezonu 
2014/2015: Marcin Kozielski, Michał Kolbe, 
Piotr Banaś, Mateusz Stwora, Jakub Honkisz, 
Dawid Frania, Łukasz Pielesz, Michał Osierda, 
Szymon Jancia, Adrian Baron, Wojciech Kaso-
lik, Grzegorz Puda, Przemysław Zontek, To-
masz Jancia, Sylwester Płaska, Filip Pilch, Piotr 
Ozimina, Łukasz Duźniak, Sebastian Oraw-
czak, Daniel Obracaj, Daniel Mańkowski.

(MN)

Na finiszu 
bez zwycięstwa

Pierwsze szlify w siatkówce Monika Ze-
mbowicz zdobywała w Kozach w tutejszej 
szkole podstawowej. Uczęszczała do klasy 
sportowej pod opieką Zygmunta Miśkow-
ca, w której choć siatkówka była elementem 
istotnym, to jednak stawiano w dużej mie-
rze na rozwój ogólny. Na czas edukacji w 
liceum przypadła przeprowadzka do Biel-
ska-Białej na osiedle Złote Łany. – Trudno 
było łączyć dojeżdżanie z Kóz do szkoły z 
nauką i treningami. Rozpoczynałam wtedy 
przygodę w drużynie juniorskiej BKS-u. 
Naszym trenerem był Wojciech Bućko. 
Miałyśmy wtedy naprawdę dobry zespół 
złożony z wysokich zawodniczek – wspo-
mina Monika Zembowicz.
Barw BKS-u broniły wówczas między 
innymi Bożena Śliwa, Katarzyna Zubel, 
Beata Sromek czy Urszula Stala. Po pierw-
szym sezonie juniorskim młode siatkarki 
były stopniowo włączane w szeregi zespo-
łu seniorek, występującego w najwyższej 
lidze. – Pamiętam bardzo dobrze mecz ze 
słynną rosyjską Urałoczką Jekaterynburg 
w Bielsku-Białej. Było to o tyle ciekawe 
doświadczenie, że rywalki reprezentowały 
zupełnie inny styl gry i sposób podejścia 
do siatkówki. Poza tym to inna kultura, 
inny kraj. Osobiście dla mnie było to po-
uczające. Podobnie z Japonkami, które też 

przyjechały do Bielska. Zadziwiała ich pra-
cowitość, potrafiły trenować rano, później 
grać mecz z nami i jeszcze iść wieczorem na 
siłownię – zauważa siatkarka z Kóz.
W 1989 r. Zembowicz była w składzie dru-
żyny BKS-u, która w Sosnowcu sięgnęła 
po mistrzostwo Polski. Na boisko jednak 
w najważniejszych momentach nie wyszła. 
Po sezonie musiała szukać innego klubu. 
Wybór padł na Budowlanych Toruń. – Tre-
nowałam tam pod okiem Czesława Tobol-
skiego, który wiele mnie nauczył. Sportowo 
raz udawało się nam awansować do ekstra-
klasy, później spadałyśmy z ligi, by znów 
awansować. Niewątpliwie był to duży prze-
skok siatkarski dla mnie – dodaje Monika 
Zembowicz. Niebawem jednak powróciła 
pod Klimczok, by z zespołem BKS-u się-
gnąć po kolejne medale mistrzostw Polski. 
W tym najbardziej udanym okresie siatkar-
skiej przygody rodowitej kozianki, kiedy 
była również reprezentantką Polski i wystą-
piła m.in. podczas siatkarskich Mistrzostw 
Europy we włoskim Bari, zabrakło jednak 
medalu z najcenniejszego kruszcu.
W swoim siatkarskim CV Monika Zembo-
wicz ma także śląskie kluby – Azoty Cho-
rzów i Kolejarza Katowice. W tym pierw-
szym zawodniczce przydarzyła się przerwa 
macierzyńska. Na świat przyszedł w 1997 r. 

Wychowanie przez
Urodziła się w Kozach i tu stawiała swoje pierwsze siatkarskie kroki. Po latach 
udanej ogólnopolskiej kariery powróciła na stałe, by szkolić młode dziewczyny. 
Mowa o Monice Zembowicz z domu Bednarczyk.

Nr 9 - listopad 2014

Monika Zembowicz (z prawej) ze swoimi podopiecznymi z gimnazjum.

fo
to

: a
rc

hi
w

um



15

relacje i ogłoszenia

Koziańskie Wiadomości

syn Iwo, co rzecz jasna wymusiło krótki roz-
brat z profesjonalną siatkówką. – W 1999 r. 
przestał istnieć Kolejarz. Moje życie zmieni-
ło się, nie za bardzo miałam ochotę dalszego 
tułania się po innych miejscach w Polsce. Za-
częliśmy z mężem budowę domu w Kozach 
– dodaje nasza rozmówczyni.
Siatkarskiej kariery jednak wówczas nie 
zakończyła. Kibicom w Kozach mogła za-
prezentować się w barwach miejscowego 
klubu. – Pod wodzą trenera Piotra Kubicz-
ka awansowałyśmy z III do II ligi. Było kil-
ka oddanych siatkówce osób, bez których 
nasze dobre wyniki nie byłyby możliwe. Na 
treningach nie trzeba było nikogo specjalnie 
mobilizować. Mieliśmy tu fajny zespół, który 
przez parę sezonów dawał mnóstwo radości 
siatkarskim sympatykom w Kozach – tłuma-
czy Zembowicz.
Aktywna jeszcze wtedy zawodowo siatkarka 
rozpoczęła równolegle pracę w koziańskiej 
szkole podstawowej, skąd później trafiła 
do gimnazjum. W 2001 r. urodziła córkę 
Ninę, co ciekawe, idącą siatkarskim szlakiem 
mamy. – Po narodzinach Niny powiedziałam 
sobie: „Dość z siatkówką, muszę zająć się 
czymś innym”. Choć chciałam zostać w dzia-
łalności przy sporcie. Do gry namówił mnie 
nieżyjący już Paweł Lorens, znany w Kozach 
biegacz. Na takie „towarzyskie granie” dojeż-
dżałam do Czechowic-Dziedzic, gdzie była 
siatkarska III liga – zaznacza.
Rozstanie z siatkówką na dłużej? Obecnie 
spędzany czas przez Monikę Zembowicz 
pokazuje, że jest to bardzo trudne. Dziś pełni 
obowiązki nauczycielskie, pracuje także jako 
trener, dodajmy, z powodzeniem, w grupach 
młodzieżowych LKS Orzeł Kozy. – Ta pra-
ca daje mi mnóstwo satysfakcji. W naszym 
gimnazjum dyrektorem jest Marcin Lasek, 
który sport świetnie czuje i wspiera działania 
prosportowe. Staramy się przekonać dziew-
czyny w Kozach do uprawiania siatkówki. 
Dlaczego? To zapewnienie im zdrowego i ak-
tywnego trybu życia. Przy okazji dziewczyny 
wychowują się przez sport, zawierają nowe 
przyjaźnie, nawiązują kontakty międzyludz-
kie. Jest to dla mnie takie uspołecznienie po-
przez sport. Wyniki są ważne, ale nie najważ-
niejsze. Liczy się radość z gry, drugi człowiek 
i relacje z nim. A dziewczyny, które mam 
przyjemność trenować są pojętne, ambitne, 
systematyczne i pomysłowe – podkreśla tre-
nerka z Kóz. (MN)

siatkówkę

Informacja o jakości wody
Przedsiębiorstwo „Aqua” S.A. w Bielsku-Białej przekazało do Urzędu Gminy 
Kozy informację za trzeci kwartał 2014 roku o jakości wody, przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Wyniki potwierdzają jej odpowiednią jakość oraz przydat-
ność. Pobrana próbka wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 ze zm.).

Opłata za odpady
Urząd Gminy Kozy przypomina, że 31 grudnia upływa termin wnoszenia ostat-
niej w tym roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłacie 
podlega ostatni kwartał 2014 r., tj. miesiące: październik, listopad, grudzień.
Informacje na temat bieżących płatności oraz zaległości w opłatach można uzy-
skać osobiście w Urzędzie Gminy Kozy, w pok. nr 2, lub pod nr telefonu: 33 829 
86 78 lub 33 829 86 68.

Uwaga na termin 
ważności dowodu osobistego

Urząd Gminy Kozy informuje o konieczności wymiany dowodu osobistego 
z powodu upływu terminu ważności. Posiadacz dowodu osobistego ma obo-
wiązek wymienić dowód osobisty w przypadku upływu terminu ważności nie 
później, niż na 30 dni przed tą datą. Dowód osobisty staje się bowiem nieważ-
ny po tej dacie.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu 
ważności należy załączyć: dowód osobisty, który podlega wymianie, oraz dwie 
wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające 
aktualny wizerunek osoby. Wniosek o nowy dowód osobisty zwolniony jest z 
opłaty. (KD)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kozach 30 
października obchodziła Dzień Pieczo-
nego Ziemniaka. Uczniowie podczas 
krótkiej prezentacji zaznajomili się z 
historią tego popularnego warzywa, a 
także poznali kilka ciekawych faktów 
na jego temat. Starsze klasy przygo-
towały różne potrawy z ziemniaków. 
Prezentowane były również wiersze i 
piosenki o ziemniakach.

Dzień Pieczonego Ziemniaka

W październiku uczniowie w Szkole Podstawowej nr 1 zbierali kasztany i żołędzie na 
rzecz Koła Łowieckiego „Ryś” w Bielsku- Białej. Akcja miała na celu kształtowanie u 
dzieci empatii oraz chęci niesienia pomocy zwierzętom w czasie trwania zimy.
Uczniowie chętnie brali udział w zbiórce kasztanów i żołędzi – zbierali, suszyli i przy-
nosili je do szkoły w wyznaczonych terminach. Komisja Rewizyjna Koła Łowieckiego 
zważyła wszystkie zebrane kasztany i żołędzie. Łącznie udało się zebrać 903 kg.
Nie była to pierwsza tego typu akcja w „jedynce”. Taka sama zbiórka odbyła się w 
zeszłym roku. (SG)

Kasztany dla zwierząt
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Koziańskie Towarzystwo Charytatywne im. 
Ojca Pio prosi o pomoc w skompletowaniu 
paczek żywnościowych, jakie trafią na Boże 
Narodzenie do najbardziej potrzebujących 
rodzin w Kozach.
Towarzystwo Ojca Pio w Kozach powstało w 
2002 r. jako pozarządowa organizacja dobro-
czynna. Prowadzi działalność charytatywną, 
m.in. dwa razy w roku przygotowuje paczki 
żywnościowe, które trafiają do osób najbar-
dziej potrzebujących. W tym miesiącu człon-
kowie Towarzystwa rozpoczynają akcję zbie-
rania produktów żywnościowych, z których 
zostaną skompletowane paczki na Boże Naro-
dzenie. W wielu koziańskich sklepach zostały 
umieszczone kosze, aby każdy, kto uzna, że 

chce pomóc, mógł włożyć do nich zakupione 
produkty.
Towarzystwo liczy, że zostanie przygotowa-
nych ok. 120 sporych paczek. Akcja zbierania 
żywności będzie trwała prawie do samych 
Świąt. Potem skompletowane paczki zostaną 
rozwiezione do potrzebujących rodzin. Przy 
pakowaniu paczek członkom Towarzystwa 
Ojca Pio pomagają uczniowie ze Szkolnego 
Koła Wolontariatu, działającego przy miejsco-
wym gimnazjum. Towarzystwo współpracuje 
też z parafią Świętych Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza w Kozach, która udostępnia 
mu lokal na spotkania i miejsce na organizację 
paczek świątecznych.
Towarzystwo Ojca Pio w punkcie przy ul. Li-

powej 23 zbiera i rozdaje ubrania. Tu można 
również wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny 
oraz zostawić informację o sprzęcie AGD do 
przekazania potrzebującym. Wśród innych 
form działalności Towarzystwo organizuje 
również wypoczynek letni dla koziańskich 
dzieci.
Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio w 
Kozach jest organizacją pożytku publicznego. 
Dlatego można przekazać mu 1 proc. z odpisu 
podatku. 
Kontakt: Towarzystwo Charytatywne im. 
Ojca Pio, 43-340 Kozy, ul. Parkowa 1, www.oj-
ciecpio-kozy.pl, nr KRS: 0000162038. Prezes: 
Bożena Fabia, tel. 531 759 168, wiceprezes: 
Anna Kielaszek, tel. 602 286 889. (Łu)

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Arkada” w Kozach w pomieszczeniu 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 prowadzi 
działalność rehabilitacyjną dla osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji, związanej z chorobą i nie-
pełnosprawnością.
Działalność Arkady była i jest przykładem dobrych 
praktyk i owocnej współpracy pomiędzy gminą, 
szkołą i organizacją pozarządową. Obecne rozwią-
zanie, które funkcjonuje od wielu lat, pozwala na 
korzystanie przez uczniów szkoły, jak i innych osób 
wymagających rehabilitacji z terenu Gminy Kozy, 
z posiadanego przez Stowarzyszenie sprzętu reha-
bilitacyjnego.
W czasie wakacji Arkada w partnerstwie ze Stowa-
rzyszeniem „Na Wirażu” zorganizowała imprezę 
integracyjną, która odbyła się w ramach zadań pu-
blicznych z zakresu:
- kultury fizycznej, dofinansowana ze środków 
Urzędu Gminy Kozy,
- organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych, dofinansowana ze środ-
ków PFRON oraz udziałów własnych Arkady oraz 
Stowarzyszenia „Na Wirażu”. 
W imprezie wzięło udział około 120 osób, w tym 
gościnnie wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski, 
przewodnicząca Rady Gminy Kozy Bożena Sadlik, 
starosta bielski Andrzej Płonka oraz wicestarosta 
Grzegorz Szetyński.
Wszystkich zainteresowanych działalnością i po-
trzebujących pomocy Stowarzyszenie zaprasza w 
każdy drugi wtorek miesiąca do Domu Kultury w 
Kozach. Kontakt telefoniczny: 728 107 221.

Małgorzata Zawada

W sobotę 8 listopada w Pałacu Czeczów w 
Kozach odbyły się Pierwsze Koziańskie Targi 
Organizacji Pozarządowych i Grup Niefor-
malnych „UAktywnij swój potencjał!”.
Zostały one zorganizowane przez Grupę „Katali-
zator” wraz z Bielskim Stowarzyszeniem Dorad-
ców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”.
W programie targów znalazły się m.in. 
spotkania z przedstawicielami lokalnych 

organizacji pozarządowych i grup niefor-
malnych, warsztaty dotyczące planowania 
kariery zawodowej, zarządzania sobą w cza-
sie, jak również warsztaty dotyczące wolon-
tariatu. Odwiedzający mogli skorzystać tak-
że z profesjonalnych indywidualnych porad 
zawodowych, udzielanych przez doradców 
zawodowych, działających w Stowarzysze-
niu „Aktywni”. (R)

Towarzystwo Ojca Pio zbiera dla potrzebujących

Pomoc dla 
niepełnosprawnych

Przegląd organizacji 
pozarządowych

Zarząd Koziańskiego Koła Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Domu Kultury zorganizował 
Dzień Seniora.
W uroczystości uczestniczyło 80 członków 
Koła wraz z rodzinami, członkowie zarzą-
du oraz zaproszeni goście: wójt Krzysztof 
Fiałkowski, poseł Jacek Falfus, przewodni-
cząca Rady Gminy Bożena Sadlik i dyrek-
tor Domu Kultury Marek Małecki. Uroczy-

stość była okazją do wręczenia wyróżnień, 
które na wniosek Zarządu Koła przyznał 
Oddział Główny Związku. Złotymi Od-
znakami za Zasługi dla Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów uhono-
rowano wójta Krzysztofa Fiałkowskiego 
oraz Bożenę Sadlik, przewodniczącą Rady 
Gminy. Dzień Seniora świętowano do 
późnych godzin w wesołej i roztańczonej 
atmosferze.

Pogodny Dzień Seniora

Po raz kolejny uczeń Gimnazjum w Ko-
zach został laureatem konkursu Miej-
skiego Ogólnoszkolnego Konkursu 
„Bajarz Roku”.
Kacper Jura z klasy 2a zdobył na IX edy-
cji konkursu I miejsce oraz nagrodę pu-
bliczności. Zawody przeprowadzono 23 
października w Zespole Szkół Ogólno-

kształcących im. Armii Krajowej w Biel-
sku-Białej. Celem konkursu jest kształ-
towanie wśród młodzieży świadomego 
i wartościowego sposobu posługiwania 
się językiem. Uczestnicy – laureaci etapu 
szkolnego – opowiadali wybrany przez 
siebie fragment legendy, bajki, podania, 
czy mitu. (RBF)

Laureat konkursu Bajarz Roku

Nr 9 - listopad 2014
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Koziańskie Wiadomości

Już od dziesięciu lat w kalendarz imprez organizo-
wanych przez Urząd Gminy Kozy i Dom Kultury 
w Kozach wpisane są spotkania par małżeńskich, 
świętujących swoje kolejne jubileusze.
Tak też było 8 listopada br. w Domu Kultury, gdzie ba-
wili się jubilaci świętujący 20, 25, 30 lat małżeństwa. 
Kolejne spotkanie z jubilatami, tym razem świętujący-
mi 35, 40, 45, 50, 55 i 60 lat małżeństwa, zaplanowane 
zostało na 22 listopada. Do mieszkańców naszej gmi-
ny, których udało się odnaleźć na podstawie kompu-
terowej ewidencji ludności, zostały wysłane imienne 
zaproszenia. 20-lecia pożycia małżeńskiego świętowa-
ło 65 par, 25-lecia – 64 pary, 30-lecia – 71 par, 35-lecia 
– 65 par, 40-lecie – 59 par, 45-lecie – 36 par, 50-lecie 
– 32 pary, 55-lecia – 17 par, 60-lecia – 9 par. Część z 
tych par zdecydowała się uczestniczyć w zorganizo-
wanym spotkaniu, które poprzedziła uroczysta msza 
święta w intencji jubilatów i ich rodzin. Zabawa przy 
dobrej muzyce i smacznym jedzeniu trwała prawie do 
samego rana.

(LG)

Małżeńskie 
jubileusze

Refleksyjnie i nastrojowo upłynął wieczór 2 listo-
pada w Pałacu Czeczów w Kozach. 
Stało się tak za sprawą zespołu wokalnego „BiBi Sin-
gers”, prowadzonego przez Dominikę Jurczuk-Gon-
dek, który wystąpił w wypełnionej po brzegi sali 
koncertowej. Pełne wzruszeń wspomnienia bliskich, 
którzy już odeszli, przeplatane były dedykowanymi 
im utworami. Zespół przygotował bogaty i różnorod-
ny repertuar na to niezwykłe spotkanie – od średnio-
wiecznych madrygałów po wykonanie znanych nam 
współczesnych utworów. (DK)

Zaduszki śpiewane

W Szkole Podstawowej nr 
2 dzieci z klas pierwszych 
zostały 29 października 
pasowane na uczniów.
Podczas uroczystości na 
szkolnej auli uczniom, ro-
dzicom i nauczycielom to-
warzyszyły duże emocje. 
Dzieci zaprezentowały swo-
je umiejętności aktorskie 
podczas krótkich przedsta-
wień pod okiem wychowaw-
czyń – Jolanty Duźniak, Barbary 
Iskry i Beaty Gromczak. Po prezen-
tacjach odbyło się ślubowanie oraz 
pasowanie na ucznia, którego doko-
nała dyrektor szkoły Joanna Matlak. 
Wychowawczynie wręczyły swoim 

uczniom pamiątkowe dyplomy. Po 
„sesji fotograficznej” uczniowie uda-
li się do klas na słodki poczęstunek.
Piękną dekorację przygotowa-
ły wychowawczynie klas I, a nad 
oprawą muzyczną czuwał Jakub 
Syjota. (SP2)

Pasowanie na ucznia

W połowie października Szkoła Podstawowa nr 2 zorganizowała Rajd 
Szkolny. Uczestnicy sprawdzali swoje siły na trasie do Wilczego Stawu, 
rozwiązując po drodze różnego rodzaju zadania. Po ukończeniu rajdu na 
uczniów czekała słodka przekąska.

Rajd szkolny
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Listopad miesiącem wystaw
Tegoroczna jesień obfituje w wystawy sztuk 
plastycznych w galeriach Domu Kultury 
w Kozach. W piątek 7 listopada odbył się 
finisaż wystawy twórczości koziańskich na-
uczycieli. Zaledwie godzinę później została 
zaprezentowana ekspozycja prac Magda-
leny Kapeli, absolwentki katowickiej ASP, 
„Przywrócić ciało”. Siedem prac wykona-
nych w najbardziej „malarskiej” spośród 
technik graficznych – serigrafii, przedstawia 
różne aspekty kobiecości. Walorów zmy-
słowych wystawie dodaje towarzysząca jej 
muzyka, skomponowana specjalnie do niej 
przez Grzegorza Seweryna. Wystawę moż-
na zwiedzać do końca listopada.
Z kolei 28 listopada powróci do Polski 
wystawa malarstwa Henryka Reczki. Pre-
zentowany w słowackiej Żylinie kozianin, 
przedstawi w galerii Pałacu Czeczów swoją 
twórczość. Wernisaż wystawy odbędzie się 
5 grudnia. (SPO)

Mikołajki
Dom Kultury w Kozach zaprasza 7 grudnia 
o godz. 16 na spotkanie ze świętym Miko-
łajem.
Spotkanie odbędzie się w sali widowisko-
wej Domu Kultury, w programie przewi-
dziano wystawienie spektaklu oraz rozdanie 
podarunków. Zapraszamy wszystkie dzieci. 
Cena: 25 zł. (DK)

Konkurs szopek 
bożonarodzeniowych

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promo-
cji Gminy Kozy zaprasza do udziału w kon-
kursie na szopkę bożonarodzeniową 2014. 
Prace należy składać w biurze Domu Kultu-
ry w Kozach od 14 do 19 grudnia. Ogłosze-
nie wyników konkursu nastąpi w niedzielę 
21 grudnia o godz. 16 w Domu Kultury w 
Kozach. (DK)

Szczegóły na www.domkultury.kozy.pl

Oferta
Domu Kultury

Dom Kultury w Kozach przy wsparciu 
Gminnej Biblioteki Publicznej włączył 
się w realizację projektu „Tworzenie prze-
strzeni dla kultury i sztuki bez granic – mo-
dernizacja Teatru w Żylinie oraz Pałacu w 
Kozach”.
W ramach tych działań Dom Kultury w 
Kozach przygotował trzy wystawy: fotogra-
fii Jacka Kućki, malarstwa Henryka Reczko 
oraz ekspozycji „Pradzieje wsi Kozy”, które 
będą prezentowane na terenie Teatru Lalek 
w Żylinie od 18 do 28 listopada.

Końcem miesiąca instruktorzy Domu Kul-
tury przeprowadzą w Żylinie trzydniowe 
warsztaty plastyki obrzędowej dla dzieci. 
Tematem warsztatów będzie maska śmier-
guśnicza i koziański obrzęd śmierguśniczy. 
Całość zostanie zakończona 28 listopada 
koncertem na scenie Teatru Lalek w Żyli-
nie, przygotowanym przez Dom Kultury 
w Kozach. W koncercie wystąpi Zespół 
Pieśni i Tańca „Kozianie” oraz najmłodsi 
muzycy Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 

Koziańska prezentacja w Żylinie

MALUCH W BIBLIOTECE – zabawy i spotkania edukacyjne dla przedszkolaków 
pod hasłem: Zabawki ładne mam, bo o porządek dbam. Terminy indywidualne.
KSIĄŻKOWE TAJEMNICE – przygody z książką i plastyką dla klas 1-3 szkół podsta-
wowych. Terminy indywidualne.
OJ, SIĘ DZIEJE W PAŁACU – spotkania historyczno-plastyczne dla klas 4-6 ze szkół 
podstawowych. Zajęcia odbywają się wg ustalonego harmonogramu.
TEATRZYK MASKA – „Franio niejadek” dla uczniów klas 0 i 1 ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Kozach, termin: 21 listopada, godz. 10.
ŁAMIEMY BARIERY – bezpłatne zajęcia praktyczne z podstaw obsługi komputera 
dla seniorów. Terminy ustalamy indywidualnie.
CHOINKO, PIĘKNA JAK LAS – konkurs plastyczny na najpiękniejszą choinkę dla 
dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Termin oddawania prac: 5 grudnia 2014 r. Regulamin 
dostępny jest na stronie: www.gbpkozy.pl.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach czynna jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 9 do 18, a w soboty od 8 do 12.

Tel.: 33 817 41 09, e-mail: wypozyczalnia@gbpkozy.pl, czytelnia@gbpkozy.pl, 
www.gbpkozy.pl

Biblioteka zaprasza

Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” 
wraz z Domem Kultury w Kozach zapra-
szają mieszkańców na premierowy pokaz 
filmu „Z kart historii Gminy Kozy – obraz 
i dźwięk”.

Pokaz odbędzie się w Pałacu Czeczów 13 
grudnia o godzinie 9. Film został zrealizo-
wany w ramach projektu „Kino Marzenie”. 
(PF)

Film o historii Kóz

Nr 9 - listopad 2014

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Spo-

łecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
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W czwartek 6 listopada uczniowie klas III Liceum Baczyń-
skiego w Kozach uczestniczyli w wykładzie dr Anity Jarczok w 
bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Wykład, prowadzony w języku angielskim, składał się z dwóch czę-
ści. W pierwszej uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną ATH. 
Drugą część stanowiła prezentacja „Frankenstein is not a mon-
ster?!? – adaptacje powieści Mary Shelley”. Wykład, poprzedzony 
krótkim quizem, przedstawił Mary Shelley, autorkę powieści, jako 
córkę angielskiego anarchisty i prekursorki feminizmu. Całość była 
okazją do poznania ciekawostek na temat angielskiej powieści ro-
mantycznej, której częścią jest powieść grozy, a przede wszystkim 
okazją do sprawdzenia znajomości języka angielskiego.
Podczas dwugodzinnego pobytu na ATH uczniowie spotkali 
kilkoro starszych kolegów, absolwentów koziańskiego Liceum, 
studiujących na Wydziale Humanistyczno-Społecznym kierunki 
filologiczne i pedagogiczne. Nauczyciele mają nadzieję na dalszą 
współpracę z Akademią.

Aleksandra Raczek

Frankenstein po angielsku

Rosnąca popularność „chodzenia z kijami” – fachowo występu-
jącego pod nazwą nordic walking – to z jednej strony następstwo 
potrzeby aktywnego spędzania czasu, z drugiej – pozytywnego 
wpływu właściwości tej dyscypliny na ludzkie zdrowie. W Kozach 
wytyczono właśnie do tego specjalne szlaki, z których korzystanie 
możliwe będzie już na wiosnę.
Już kilka lat temu nordic walking w wersji prospołecznej zawitał do 
Kóz. W roku 2010 odbył się pierwszy Rajd Nordic Walking, wówczas 
w okresie wiosenno-letnim. – Inicjatywa spotkała się z dużym zainte-
resowaniem naszych mieszkańców i postanowiliśmy, że warto takie 
rajdy kontynuować. W tym roku mieliśmy wyjątkowo złą pogodę, a 
mimo tego frekwencja i tak dopisała. Wszyscy schodzili z Hrobaczej 
Łąki w pełni zadowoleni i uśmiechnięci, choć przemoczeni do suchej 
nitki – wspomina Krzysztof Fiałkowski, wójt gminy Kozy.
Wspomniana Hrobacza Łąka i tereny jej pobliskie to wyjątkowo przy-
jazne miejsce, by uprawiać maszerowanie z kijkami. Gmina podjęła 
starania, by wytyczyć tu specjalne szlaki nordic walking. – W tym roku rozpoczęłam rozmowy z Nadleśnictwem Bielsko-Bia-

ła, zmierzające do uzyskania zgody na wytyczenie szlaków w lasach 
przylegających do gminy Kozy. Mamy wytyczone trzy nowe szlaki, 
opracowany znak, regulamin korzystania ze ścieżek, podpisaną umo-
wę pomiędzy Wójtem a Nadleśnictwem, przygotowane mapy i tablice 
informacyjne. Pozostało więc jeszcze namalowanie w terenie znaków, 
zamontowanie tablic i otwarcie nowych szlaków – nie ukrywa zado-
wolenia Bożena Sadlik, przewodnicząca Rady Gminy Kozy, inicjator-
ka ruchu społecznego wokół nordic walking na terenie Kóz.
I najważniejsze: – Jeśli pogoda pozwoli, to na wiosnę będzie można 
z tych ścieżek korzystać. Pozwoli to zarazem na zwrócenie uwagi na 
walory turystyczno-krajobrazowe naszej miejscowości i zadbanie o 
zdrowsze społeczeństwo – dodaje.
W beskidzkim regionie wyraźnie można dostrzec jak popularny jest 
nordic walking. Działania podjęte w Kozach idą w ślad za gminami 
powiatu cieszyńskiego. Oznaczone trasy dostępne są m.in. w Sko-
czowie, Brennej, Chybiu czy Drogomyślu. (MN)

Z kijami na szlaki

Tereny podgórskiew Kozach idealnie nadają się 
do marszów nordic walking.
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W Święto Niepodległości od-
był się wernisaż wystawy po-
konkursowej „Kozy, Kozianie 
– zapis subiektywny” 2014, 
podczas którego wręczono na-
grody zwycięzcom.
Pierwsza nagroda trafiła do Mi-
rosława Frączka za fotografie 
„Kamieniołom: Lato – Jesień 
– Zima”, druga do Przemysława 
Jakubowskiego za pracę „Tu-
bylcy (2)”, trzecie miejsce nato-
miast otrzymał Jacek Kućka za 
pracę „Where?”. Wyróżnienie 
otrzymał Bartosz Morawski za 
zdjęcie „Poranne grzybobranie”. 
Po raz pierwszy organizato-
rzy – Stowarzyszenie na Rzecz 
Promocji i Rozwoju Gminy 
Kozy oraz Dom Kultury w Ko-
zach – przeprowadzili również 
wśród internautów głosowanie, 
z którego wyłoniono nagrodę 
publiczności. Trafiła ona do 
Martyny Zawalskiej za pracę 
zawierającą serię zdjęć „Juliusz 
Kamil z zespołem BLiSS – Dni 
Kóz 2014”. W konkursie wzięło 
udział 11 uczestników, zgłoszo-
no 21 prac. (DK)

Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2014

Do 7 listopada w pałacu Czeczów można było oglądać wystawę twórczości 
koziańskich nauczycieli. Składały się na nią prace fotograficzne Agnieszki 
Koziar, Magdaleny Gery, Jakuba Syjoty oraz rzeźby Tomasza Bednarskie-
go. (DK)

Wystawa twórczości nauczycieli

Natalia Gajowniczek z Kóz znalazła się w 
gronie laureatów XVIII Ogólnopolskiego i 
XXXII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecię-
cej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej 
„Lipa 2014”.
Gala Laureatów odbyła się 17 października 
w Spółdzielczym Centrum Kultury Best 
w Bielsku-Białej. Natalia Gajowniczek jest 
uczestniczką warsztatów literackich „sło-
wo.tok”, działających przy Domu Kultury 
w Kozach. Warsztaty odbywają się w każdą 
środę w godz. 18-20. (SPO)

Platan na Lipie 
2014

Czechowicki Teatr Muzyczny „Movimento” zaprezento-
wał na deskach Domu Kultury w Kozach wodewil „Kra-
kowiacy i Górale” z muzyką Jana Stefaniego do libretta 
Wojciecha Bogusławskiego w wykonaniu młodych adep-
tów sztuki wokalnej i aktorskiej. Publiczność miała tym 
razem okazję zobaczyć na scenie wielu debiutantów, choć 
towarzyszyli im również młodzi artyści, którzy już od kil-
ku lat biorą udział w spektaklach Movimento. (DK)

Krakowiacy i górale
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