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W lipcu przy ul. Agrestowej, a już wkrótce przy Zagrodowej będzie 
nowy plac zabaw. 
Wójt Krzysztof Fiałkowski podkreśla, że nowe miejsca są w pełni bez-
pieczne, ogrodzone, jest też postój dla samochodów i ławki dla opieku-
nów dzieci. Wkrótce na istniejących placach zabaw – przy ul. Podgórskiej 
i Wrzosowej – także zajdą istotne zmiany, mają bowiem zostać przebudo-
wane i doposażone.
Wkrótce o nowy plac zabaw wzbogaci się także przedszkole, które rozpo-
częło remont swojego drugiego ogrodu. Ziemia w ogrodzie została roz-
plantowana, utworzono skalniaki, zasadzono drzewka oraz krzewy. Dla 
maluchów najważniejsze było jednak zainstalowanie nowych urządzeń 
do zabaw, tj. piaskownicy, zjeżdżalni. (R)
Więcej o inwestycjach na str. 7 i 9.

Kolejny nowy plac zabaw

Wybrani gimnazjaliści z klas 1a i 1 d testowali we 
wrześniu zadania egzaminacyjne.
Testowanie zadań egzaminacyjnych z języka polskiego 
zostało przygotowane przez Okręgową Komisję Egza-
minacyjną w Poznaniu. Projekt współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej i realizowany w partner-
stwie z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Uczniowie 
samodzielnie rozwiązywali zadania w czasie 45 minut 
w obecności jedynie ankietera. Testowanie zadań mia-
ło charakter anonimowy, a wyniki standaryzacji będą 
opracowywane w postaci zbiorczych zestawień. (AL)

Standaryzacja 
testów egzaminacyjnych

W piątkowy poranek 26 września, uczniowie klasy 3a w 
Gminnej Bibliotece Publicznej wcielili się w detektywów 
odkrywających tajemnice woluminów. Tym razem mło-
dzi odkrywcy szukali odpowiedzi na pytanie, na czym 
polega druk. Krótka prezentacja multimedialna pomogła 
im zrozumieć istotę grafiki, a miniwarsztaty artystyczne 
umożliwiły samodzielne wykonanie prostej grafiki, jaką 
jest odbitka symetryczna. Efektem ich twórczego zapału 
była niesamowita chmura barwnych owadów. (GBP)
Więcej o kulturze na str. 18-20.

Odkrywcy wśród regałów

Dom Kultury w Kozach 
wraz Czechowickim Te-
atrem Muzycznym Mo-
vimento zapraszają 26 
października na spektakl 
„Krakowiacy i Górale” 
Wojciecha Bogusław-
skiego i Jana Stefaniego.

Czechowicki Teatr Mu-
zyczny Movimento tworzą 
młodzi adepci sztuki wo-
kalnej i aktorskiej. Publicz-
ność będzie miała okazję zobaczyć na scenie wielu debiutantów, choć 
towarzyszyć im będą również młodzi artyści, którzy już od kilku lat 
biorą udział w spektaklach Movimento.
Wodewil z muzyką Jana Stefaniego do libretta Wojciecha Bogusław-
skiego „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” miał swoją pre-
mierę w roku 1794. Odnaleziona w 1929 r. przez Leona Schillera zo-
stała nazwana polską operą narodową, a pieśni w niej śpiewane stały 
się manifestami wolności.
Spektakl odbędzie się w niedzielę 26 października o godz. 16 w sali 
widowiskowej Domu Kultury w Kozach. Bilety w cenie 10 zł do naby-
cia w biurze Domu Kultury.   
Więcej zaproszeń na str. 18-20.

Krakowiacy i Górale

Po trudnej premierze sezonu dla zespołu LKS Orzeł Mi-
rex i wysokiej porażce we Frysztaku, przyszła kolej mię-
dzy innymi na historyczny mecz kozian w I lidze przed 
własną publicznością. Mecz z TKS Opoka Trzebinia jed-
nak koziańscy pingpongiści przegrali.
Więcej o sporcie na str. 12-14.

Mirex walczy przy stołach
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Nagrody Wójta Gminy Kozy Krzysz-
tofa Fiałkowskiego otrzymali dyrek-
torzy placówek oświatowych: Alina 
Nowak, Bożena Blachura, Tomasz Pa-
jąk oraz Marcin Lasek. Nagrody Wójta 
otrzymali także nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 1 – Stanisława Biela, 
Ilona Bek i Katarzyna Paprota, oraz nr 
2 – Barbara Sztafa i Maria Sitarz, Li-
ceum Ogólnokształcącego – Iwona 
Wójciki i Jolanta Gontarz, Gimnazjum 
– Monika Zembowicz i Joanna Lap-
czyk, a także nauczycielka Przedszko-
la Publicznego Renata Ogórek.

wydarzenia

Koziańskie Wiadomości
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W piątek 10 października 2014 r. w 
sali koncertowej Pałacu Czeczów 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.
Podczas akademii wójt Gminy Kozy 
Krzysztof Fiałkowski oraz dyrektorzy 
jednostek wręczyli swoje nagrody za 
osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze nauczycielom wszystkich 
placówek oświatowych. – Dzień Na-
uczyciela to okazja, aby bardzo wyraźnie 
pokazać, jak ważną rolę odgrywają pra-
cownicy oświaty. Sam jestem nauczycie-
lem, więc wiem, ile kosztuje to wysiłku 
– dziękował koziańskim nauczycielom 
za ich pracę wójt Fiałkowski.
W trakcie gali Śląski Kurator Oświaty 
Stanisław Faber odznaczył Medalami 
„Komisji Edukacji Narodowej” sześciu 
nauczycieli z Kóz za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania: Stanisławę 
Bielę ze Szkoły Podstawowej nr 1, Bo-
żenę Blachurę, dyrektorkę Przedszkola 
Publicznego, Agatę Bryzek ze Szkoły 
Podstawowej nr 2, Teresę Ryłko, emery-
towaną nauczycielkę Gimnazjum, Agatę 
Sojkę-Marek z LO oraz Krystynę Tarna-
wę, nauczycielkę Przedszkola Publiczne-
go w Kozach.

Organizacją uroczystości zajęły się 
Szkoła Podstawowa nr 1 i Liceum Ogól-
nokształcące, które  przygotowało opra-
wę artystyczną. Zaproszeni goście wy-
słuchali też koncertu fortepianowego. 
Na zakończenie dla zaproszonych gości 
i wszystkich nagrodzonych przewidzia-
no słodki poczęstunek. (R)

Uczniowie koziańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego Baczyńskie-
go przebywali w Erftgymnasium 
w Bergheim.
Początkiem września uczniowie 
LO im. Baczyńskiego w Kozach 
mieli okazję odbyć podróż do 
Bergheim, miasta w Niemczech, 
położonego niedaleko Kolonii, 
w którym znajduje się zaprzy-
jaźnione z koziańską szkołą Er-
ftgymnasium. Wizyta odbyła 
się w ramach corocznej szkolnej 
wymiany polsko-niemieckiej. 
Przez tydzień uczniowie z Polski pozna-
wali zachodnich sąsiadów. Zwiedzili Ber-
gheim, Bonn, Kolonię, Akwizgran oraz 
jedną z największych na świecie kopalni 
węgla brunatnego Tagebau Hambach. 
Uczestnicy mieszkali w niemieckich ro-
dzinach i dzięki temu mieli okazję z bliska 
dotknąć kultury i obyczajów tego kraju. Za-
warli też znajomości i przyjaźnie. Przeko-
nują, że kontakt z rówieśnikami zza Odry, 
wspólne rozmowy i ciekawie spędzony wol-

ny czas to zdecydowanie najwartościowsze 
elementy, wyniesione z podróży. Mimo, że 
początkowe językowe kontakty z Niemca-
mi nie były łatwe, po pewnym czasie mło-
dzi Polacy nabrali swobody i dzielili się ze 
swoimi niemieckimi rówieśnikami swoimi 
przemyśleniami bez większych problemów. 
Wyprawa odbyła się dzięki finansowemu 
wsparciu organizacji Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży oraz sponsorom.

Krzysztof Zelek

Uczniowska wymiana z Niemcami

Docenieni nauczyciele

W Centrum Sportowo-Widowiskowym 
odbyła się druga edycja Memoriału 
Konrada i Patryka. To sportowe wy-
darzenie zostało poświęcone pamięci 
dwóch młodych mieszkańców Kóz, któ-
rzy przed dwoma laty zginęli w wypadku 
samochodowym. Rozegrano z tej okazji 
piłkarski turniej. Chłopcy byli bowiem 
miłośnikami wspomnianej dyscypliny 
sportu. Regularnie uczestniczyli w zaję-
ciach tutejszej szkółki piłkarskiej CSW 
Kozy. (MN)

Memoriał 
Konrada i Patryka
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O ile wzrosną stawki podatków lo-
kalnych w przyszłym roku? Czy są 
takie plany?

Nie będzie podwyżek podatków, na 
które jako Gmina Kozy mamy wpływ. 
W naszej gminie obowiązuje uchwała, 
podjęta przez Radę Gminy tej kadencji 
w 2012 roku, która na stałe określa wy-
sokość stawek podatku od nierucho-
mości. Tzn. dopóki Rada Gminy nie 
uchwali nowych składek, obowiązują 
te, ustalone przed dwoma laty.
Stawki, jakie w tamtym okresie zostały 
uchwalone, umożliwiają zapewnienie 
stabilizacji finansowej gminy. I rok 
2015 będzie kolejnym, w którym po-
datki lokalne nie ulegną zwiększeniu. 
Wiedząc o wszystkich obciążeniach 
finansowych, z jakimi gospodarstwa 
domowe mieszkańców Kóz muszą się 
zmagać, uważam, że nie ma takiej po-
trzeby. Nie ukrywam, że duży wpływ 
na decyzję o pozostawieniu podatków 
lokalnych na poziomie sprzed dwóch 
lat miało też to, że mieszkańcy w naszej 
gminie bardzo skrupulatnie i termino-
wo uiszczają podatki, co oczywiście 
ma korzystny wpływ na zarządzanie 
gminnymi finansami.

Kiedy zostanie uchwalony miejsco-
wy plan zagospodarowania prze-
strzennego naszej gminy, nad któ-
rym prace trwają od ponad roku?

Jako Gmina, odpowiedzialna za wpro-
wadzenie planu w życie, jesteśmy goto-
wi na kolejne etapy procedury. Najbliż-
szym krokiem będzie wyłożenie planu 
do wglądu mieszkańców i zebranie ich 
opinii, uwag i zastrzeżeń.
Niestety, żeby doszło do wyłożenia pla-
nu, musimy wcześniej otrzymać decy-
zje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi dotyczące tzw. wyłączenia grun-
tów rolnych. To ważne decyzje, od nich 
bowiem zależy, czy działki, na których 
obecnie można jedynie uprawiać rol-
nictwo, po uchwaleniu planu zagospo-
darowania będą mogły stać się terena-

mi budowlanymi, a więc będzie można 
tam stawiać budynki mieszkalne, usłu-
gowo-przemysłowe, budować drogi.
Wniosek Gminy Kozy o wyłączenie 
wskazanych gruntów rolnych został 
przesłany do ministerstwa za pośred-
nictwem Marszałka Województwa Ślą-
skiego po wcześniejszym jego zaopi-
niowaniu przez Śląską Izbę Rolniczą. 
Jednak okres rozpatrywania wniosków 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi jest długi i trwa ok. pół roku. 
Dlatego zakończenie prac planistycz-
nych związanych z planem zagospoda-
rowania będzie możliwe nie wcześniej, 
niż w drugiej połowie 2015 r.

Dlaczego Gmina zakupiła fortepian 
do Pałacu Czeczów?

Za fortepian marki Yamaha, jeden z 
najlepszych na świecie, zapłaciliśmy 
dużo mniej, niż wynosi jego cena ka-
talogowa. Długo zastanawialiśmy się, 
czy podjąć się tego finansowego wy-
zwania, ale doszliśmy do wniosku, że 
to inwestycja w przyszłość naszej gmi-
ny. Podobnie, jak cały pałac, będzie słu-
żył nie tylko nam, ale i naszym dzieciom 
i zapewne wielu kolejnym pokoleniom. 
Pałac oddaliśmy do użytku zaledwie 

kilka miesięcy temu, a już jego użyt-
kowników można liczyć w tysiącach. 
Otrzymaliśmy na renowację unijne 
dofinansowanie, grzechem byłoby nie 
skorzystać z takiej szansy.
Fortepian w sali koncertowej pała-
cu pozwala organizować koncerty na 
najwyższym muzycznym poziomie. 
Koncert fortepianowy towarzyszył 
uroczystościom Dnia Nauczyciela, 11 
listopada mieszkańcy Kóz wysłucha-
ją kolejnego bezpłatnego koncertu, 
potem w grudniu planujemy koncert 
świąteczny. Kozianie będą brać udział 
w lekcjach mistrzowskich, jakie zamie-
rzamy na stałe wprowadzić z udziałem 
najlepszych pianistów. Liczymy, że na-
sza zdolna młodzież też będzie dawać 
koncerty muzyki fortepianowej. Dzięki 
temu, że mamy ten instrument, przez 
kolejne dziesięciolecia kozianie będą 
uczestniczyć w wydarzeniach muzycz-
nych na wysokim poziomie.
Kosztował 114 tys. zł. W dyspozycji 
domu kultury jest stary fortepian z pa-
łacu, ale kosztorys jego naprawy opie-
wał na 45 tys. zł. Uznaliśmy, że lepiej 
dołożyć i mieć instrument światowej 
klasy, który przez pokolenia będzie 
służył naszej społeczności.

Wójt Krzysztof Fiałkowski odpowiada na pytania, zadawane przez mieszkańców Kóz

Inwestycje w przyszłość
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Na 165. miejscu spośród blisko 2,5 tys. 
polskich gmin zostały sklasyfikowane 
Kozy w prestiżowym rankingu naj-
szybciej rozwijających się gmin mija-
jącej kadencji.
Ranking opublikowała „Wspólnota”, pi-
smo stowarzyszeń jednoczących polskie 
samorządy, przygotował go zaś Curulis, 
firma współpracująca z wieloma polskimi 
gminami i miastami. Autorzy rankingu 
porównali wszystkie 2479 polskie gminy 
(w tym miasta na prawach powiatu) pod 
względem gospodarczym, społecznym, 
infrastrukturalnym i finansowym.
Jak piszą, zależało im przede wszystkim 
na pokazaniu zmian, które dokonują się 
za sprawą polskich samorządów, a więc 
władz gmin i ich organów wykonaw-
czych. – Polskie samorządy pokazały, że 
nawet w czasach kryzysu gospodarczego 

przemyślane decyzje i wspólne działanie 
skutkuje rozwojem naszych miejscowo-
ści. Cieszę się, że Kozy znalazły się tak 

wysoko w tym rankingu, bo stanowi to 
potwierdzenie, że nasza praca przynosi 
efekty – mówi wójt Kóz Krzysztof Fiał-
kowski.
W rankingu brano pod uwagę m.in. 
zdolność pozyskiwania dotacji unijnych, 
koszty obsługi długu, czy dokonane pod-
wyżki podatków lokalnych. Także zmia-
ny w liczbie firm, funkcjonujących na 
terenie gminy, uczniów w miejscowych 
szkołach, a nawet książek w miejscowych 
bibliotekach. W kategorii „infrastruktu-
ra”, w której Kozy zostały ocenione naj-
wyżej – na 109. miejscu – autorzy rapor-
tu brali pod uwagę zmiany w długości 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ga-
zowej oraz w liczbie osób korzystających 
z takiej infrastruktury.
Więcej na www.wspolnota.org.pl/ran-
kingi. (R)

Kozy wysoko w prestiżowym rankingu

O kpt. Tadeuszu Wawerskim opo-
wiadał Adam Hałat podczas kolej-
nego spotkania w sali koncertowej 
z cyklu Salon przeszłości, organizo-
wanych przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Kozach.
Piątkowy wieczór 26 września upłynął 
sympatykom spotkań historycznych 
w atmosferze wspomnień o kozianinie 
z wyboru kpt. Tadeuszu Wawerskim. 
Niektórzy mieszkańcy pamiętają jesz-
cze tego nauczyciela i kierownika szko-
ły. Nie wszyscy jednak wiedzą, że w 
czasie II wojny światowej był nawiga-
torem samolotu bombowego Welling-
ton w 300. Dywizjonie Bombowym, 
utworzonym w Wielkiej Brytanii, i 
brał udział w nalotach bombowych 
na terytoria zajęte przez Niemców. 
Trzykrotnie został odznaczony Krzy-
żem Walecznych oraz orderem Virtuti 
Militari. Jego zawiłe losy przypomniał 
Adam Hałat, autor wydanej przez sie-
bie książki „Wojennymi śladami kpt. 
Tadeusza Wawerskiego”.
Autor opowiadał nie tylko o kapi-
tanie, ale też o historii Polskich Sił 
Powietrznych, stąd tytuł spotkania 
„Kawalerowie Przestworzy”. Niezwy-
kle fascynujący był wątek ostatniego 
lotu pilota-nawigatora nad Kolonię, 
końcem kwietnia 1942 r., który za-
kończył się zestrzeleniem samolotu 

nad pograniczem francusko-belgij-
skim. Tadeusz Wawerski wylądował 
ze spadochronem na zboczu górskim 
Ardenów, skąd postanowił przedrzeć 
się do neutralnej Hiszpanii, a stamtąd 
do Wielkiej Brytanii. Po ponad mie-
sięcznej tułaczce po terytorium wroga 
został aresztowany przez żandarmerię 
francuską Vichy i uwięziony w rejo-
nie Nicei. Później trafiał do kolejnych 
obozów jenieckich. W niewoli przeżył 
3 lata, do Polski wrócił we wrześniu 
1946 r.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie 
rodziny kapitana: syn Wiesław Wa-
werski oraz Janina Starko i Stanisława 
Busz – kuzynki żony Tadeusza Wa-
werskiego. (GBP)

Gimnazjalistów 
sprzątanie świata

Dwanaście 120-litrowych worków śmieci ze-
brali 20 września uczniowie klas pierwszych 
gimnazjum, którzy wzięli udział w akcji 
„Sprzątanie Świata”. W tym roku sprzątaniem 
objęto obszar Zagrody z fragmentem lasu. 
Dobrze wykonane zadanie zakończono ogni-
skiem i pieczeniem  kiełbasek w stadninie 
koni przy ul. Leśnej. (AS)

O lotniku na salonie

Adam Hałat opowiadał o kpt. Tade-
uszu Wawerskim.
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Od kilku tygodni na granicy z Bielskiem 
działa Wróblówka – zajazd łączący w 
sobie restaurację i hotel.
Był rok 2002, gdy obiekt zajmujący niewiel-
ką część jednej z działek na granicy Bielska-
-Białej i Kóz, nabyli państwo 
Zbigniew i Bożena Pankowie. 
– Zastanawialiśmy się, w jaki 
sposób poszerzyć naszą dzia-
łalność w branży przemysłowej. 
Ktoś z rodziny powiedział nam, 
że ten zajazd wystawiony jest na 
sprzedaż. Tyle razy tędy przejeż-
dżaliśmy, ale nigdy nie zwracali-
śmy większej uwagi na to miej-
sce – wspomina Bożena. Jej mąż 
Zbigniew jest rodowitym kozia-
ninem. Choć na co dzień miesz-
ka w Bielsku-Białej, jest znaną 
postacią w Kozach. To właśnie 
za jego sprawą w gminie popu-
larnością cieszą się turnieje taroka. Sam jest 
mistrzem Europy w tej dyscyplinie.
Wróblówkę stworzyli przede wszystkim z 
myślą o koziańskiej klienteli i w powiąza-
niu z tą podbielską gminą. – Tu, w rejonie 
Małych Kóz, jest naprawdę piękna okolica. 
Z jednej strony Wróblówka leży przy ru-
chliwej drodze do Krakowa, z drugiej – w 
pobliżu lasu. Niedaleko stąd do kościoła, 
na przystanek autobusowy. Braliśmy takie 
kwestie pod uwagę, decydując się na jej 
przejęcie – dodają właściciele.
Wiele osób pyta ich, skąd wzięła się taka na-
zwa. – Gdy przejmowaliśmy obiekt znalazłam 
stare szyldy związane z tym miejscem. Był 
tu niewielki zajazd, a nasz pomysł stanął na 
Wróblówce. Tu są przecież Wróblowice jako 
jedna z części dzielnicy Lipnika. Chcieliśmy 
zachować ten lokalny patriotyzm miejsca „na 

pograniczu” – zauważa Bożena Panek.
Równie szybko zapadła decyzja o rozwoju 
zakupionego miejsca i przekształceniu go 
z baru piwnego w wartą odwiedzenia re-
staurację. – Zaplanowaliśmy, że będziemy 

to robić stopniowo i systematycznie – wyja-
śnia Zbigniew. – W 2011 r. postanowiliśmy 
starać się o dofinansowanie z Unii Europej-
skiej, by całkowicie zmienić oblicze Wró-
blówki. Choć znaleźliśmy się tylko na liście 
rezerwowej projektów, ruszyliśmy z budową 
praktycznie od zera. A gdy połowa inwesty-
cji była za nami, zostaliśmy zakwalifikowani 
na listę główną. Aby otrzymać dofinanso-
wanie, musieliśmy dostosować projekt do 
dokładnych wymogów. Było to bardzo duże 
wyzwanie, bo znacząca większość prac zo-
stała już zakończona – dopowiada Bożena 
Panek.
Efekty powstania Wróblówki w nowym 
wydaniu są widoczne gołym okiem. Obiekt 
zajmuje powierzchnię 952 mkw., mieści 
restaurację, salę główną na parterze wraz z 
antresolą, salę konferencyjną, taneczną oraz 

taras. Jest tu również pub, który przyciągać 
ma przede wszystkim młodsze pokolenie. 
Przestronne wnętrza umożliwiają przyjęcie 
jednocześnie 170 gości. Z kolei w 11 poko-
jach przygotowano 28 miejsc noclegowych 

w hotelu. Wszystko to w pełni 
dostosowane zostało do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
– Gastronomia rządzi się swoimi 
prawami i bardziej w tę stronę się 
kierowaliśmy. Nie wiedzieliśmy, 
na ile sprawdzi się nasz hotel, 
dlatego też trochę jednak ryzy-
kowaliśmy. Tymczasem okazuje 
się, że zainteresowanie jest duże 
– podkreśla pani Bożena.
Wróblówka to miejsce konfe-
rencji, spotkań, chrzcin, wesel. 
Ale nie tylko. Odbył się tu już 
pierwszy po otwarciu – co miało 
miejsce końcem sierpnia 2014 

roku – turniej taroka. Wspólnie oglądano 
również z kozianami siatkarskie mistrzo-
stwa świata.
Swoją kuchnię właściciele określają jako 
„molekularną”, podkreślając jej wyjąt-
kowość, kreatywność i przystępność dla 
każdego. W menu można znaleźć grasicę 
na ciepło, czy galaretkę z zsiadłego mleka 
podaną na jadalnej ziemi. – Serwowano 
tu kiedyś dania regionalne, teraz znacznie 
bliżej nam do kuchni nowoczesnej – mó-
wią właściciele. Specyficzny charakter będą 
mieć we Wróblówce obchody andrzejko-
we. Z zespołem wystąpi znana wokalistka 
Asteya, przewidziany jest także pokaz ku-
charzy, demonstrujących walory kuchni 
molekularnej. (MN)

Wróblówka jakże koziańska

Urząd Gminy w Kozach wraz z Domem Kultury po raz kolejny organizu-
je w uroczyste spotkanie z parami, które obchodzą w tym roku jubileusze 
małżeńskie. 
Spotkanie z jubilatami świętującymi 20, 25, 30-lecie pożycia małżeńskiego 
odbędzie się 8 listopada w sali Domu Kultury, natomiast spotkanie z parami 
świętującymi 35, 40, 45, 50, 55, 60-lecie pożycia małżeńskiego odbędzie się 
22 listopada. Spotkania poprzedzi uroczysta msza święta w intencji jubilatów 
o godz. 16.30 w kościele Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w 
Kozach. Do wszystkich par, które uda się odnaleźć na podstawie kompute-
rowej ewidencji ludności, zostaną wysłane imienne zaproszenia. Zgłoszenia 
przyjmuje też biuro Domu Kultury w Kozach, I piętro, tel. 33 8174232. (R)

Zaproszenie na małżeńskie jubileusze

Nr 8 - październik 2014

Spotkanie z dzielnicowym

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 spotkali się z dzielnicowym asp. Seba-
stianem Harężlakiem z Komisariatu Policji 
w Kobiernicach.
Policjant przekazał dzieciom niezbędną 
wiedzę o tym, jakie zasady bezpieczeństwa 
obowiązują w domu i w drodze do szkoły. 
Aby zachęcić uczniów do przestrzegania 
zasad w ruchu drogowym i właściwego za-
chowania w domu i miejscach publicznych, 
policjant wręczył im ulotki informacyjne. 
Dzieci dostały również edukacyjne ksią-
żeczki, zawierające zasady ruchu drogowe-
go, które mają przypominać im o ostrożno-
ści w życiu codziennym. (HM, SG)

foto: Mirosław Łukaszuk
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Trwa budowa kanałów w Kozach 
Górnych i wzdłuż kolektora Czer-
wonka. To kolejny etap tworzenia sie-
ci kanalizacji sanitarnej w Kozach.

Do końca września zostały wybudowa-
ne kanały sanitarne oraz sięgacze kana-
lizacyjne o łącznej długości ok. 7 km. 
Ekipy budowlane prowadzą obecnie 
prace na odcinkach ulic Jasnej, Bagrów-
ki, Sosnowej. Przy okazji realizacji pro-
jektu „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Kozach – kanały boczne w Kozach 
Górnych i wzdłuż kolektora Czerwon-
ka etap IX” udało się również wymienić 
niektóre fragmenty sieci wodociągowej, 
które były w złym stanie technicznym. 
Z powodu niekorzystnych warunków 
atmosferycznych wydłużyły się jednak 
prace budowlane oraz roboty związane 
z odtwarzaniem nawierzchni.
Zakończenie budowy wielu odcinków 
umożliwia podłączenie się do sieci 
mieszkańcom posesji przy ulicach Mo-
drzewiowej, Cisowej, Jabłoniowej, Ser-
decznej, Herbacianej, Bażantów, Willo-

wej, Beskidzkiej, Źródlanej, Słonecznej, 
Chrobaczej i Strumyków. Odbioru 
wykonanego przez właściciela posesji 
przyłącza dokonają pracownicy Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowi-
cach. (KG, R)

Zadanie jest realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospo-

darki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.  

Kanalizacja w Kozach Górnych

Projekty dla kanalizacji
Urząd Gminy rozstrzygnął przetargi 
oraz podpisał umowy na opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z pro-
wadzeniem nadzoru autorskiego przy 
realizacji budowy kanalizacji sanitarnej 
dla dwóch projektów. Pierwszy obej-
muje rejon Kolektora Czerwonka – od 
granicy gminy do torów PKP – oraz w 
ulicach Przecznia i Dolna. Opracowaniem 
objęte są rejony ulic Przeczniej, Dolnej, 
Jaworowej, Rolniczej, Listonoszy, Rzecz-
nej, Wieżowej, wzdłuż potoku Czerwon-
ka, Gołębiej, Polnej, Czajki, Sójki, Sowiej, 
Czereśniowej, Laskowej, Jemioły, wzdłuż 
ul. Kęckiej, Czystej, Świerkowej, Orzecho-
wej, Modrzewiowej, Klonowej, Dębowej. 
Projekt ma powstać do końca września 
2015 r. Drugie zadanie dotyczy kanalizacji 
wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej 
rejon: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, 
Wróblowice. Opracowaniem objęte będą 
rejony ulic: Krzemowa, Cedrowa, Sadowa, 
Krańcowa, Złota, Złocista, Srebrna, Połu-
dniowa, Agawy, Wypoczynkowa, Stroma, 
Makowa, Piękna, Pod Grapą, Chmielowa, 
Wierzbowa, Olchowa, Wapienna, Rado-
sna, Porzeczkowa, Agrestowa, Sasanek, 
Sikorek, Boczna, rejon ul. Bielskiej, Space-
rowa, Marzeń, Rolna, Ptasia, św. Walente-
go, Rolna, Winorośli, Owocowa, Mieczy-
ków, Karpacka, Brzeziny. W tym wypadku 
termin realizacji wyznaczono na koniec 
marca 2016 r. Opracowanie dokumenta-
cji umożliwi Gminie Kozy ubieganie się 
o dofinansowanie budowy kanalizacji ze 
środków Unii Europejskiej. (KG, R)

Koziańskie maluchy z przedszkola 30 września wspólnie z rówieśnikami w ca-
łej Polsce ustanowiły nowy rekord Guinnessa w największej liczbie osób myją-
cych zęby w jednym czasie. Liczba dzieci biorących udział w przedsięwzięciu 
była imponująca – 313 328 szczotkujących zęby dzieciaków. To była nie tylko 
nauka, ale też fantastyczna zabawa. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątko-
wy certyfikat, potwierdzający jego udział w biciu rekordu Guinnessa. (RO)

Rekordowe mycie zębów

Maluchy z koziańskiego przedszkola ob-
chodziły we wrześniu Dzień Przedszkolaka.
Tego dnia rano dzieci wchodziły do pięknie 
udekorowanego na tę okazję budynku, w tle 
słychać było Hymn Przedszkolaka, znany 
wszystkim i odśpiewany przy tej okazji. Ale 
najważniejsze było to, że przedszkolaki były 
w tym dniu pięknie ubrane oraz uczesane. 
Wszyscy bowiem wiedzieli, że odbędzie się 
konkurs na „najwspanialszą, wystrzałową fry-
zurę odlotową”.
I rzeczywiście fryzury były fantazyjne, na-
wet ptaszek znalazł sobie miejsce na głowie 
jednej z laureatek konkursu. Przedszkolaki 
samodzielnie udekorowały też torty, które 
zresztą również samodzielnie spałaszowali. 
Nie zabrakło tańców, kolorowych korowo-
dów przy ulubionych utworach muzycz-
nych, nie tylko dziecięcych. (RO)

Dzień Przedszkolaka
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Nie tylko Pałac

Wychowanie przedszkolne na te-
renie Gminy Kozy zorganizowane 
jest w Przedszkolu Publicznym, od-
działach przedszkolnych w dwóch 
szkołach podstawowych oraz trzech 
przedszkolach niepublicznych.
W Przedszkolu Publicznym funkcjonu-
je 8 oddziałów, w których opieką obję-
tych jest łącznie 200 dzieci. W Szkole 
Podstawowej nr 1 w dwóch oddziałach 
przedszkolnych obowiązek wychowa-
nia przedszkolnego realizuje 50 dzieci, 
a w Szkole Podstawowej nr 2, również 
w dwóch oddziałach, 42 dzieci. – Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu zapewniamy 
opiekę wszystkim dzieciom z terenu 
naszej gminy, które są objęte obowiąz-
kiem przedszkolnym – wyjaśnia wójt 
Krzysztof Fiałkowski.
Oprócz placówek publicznych na tere-
nie gminy funkcjonują trzy przedszkola 
niepubliczne: Niepubliczne Przedszko-
le „Maja”, Niepubliczne Przedszkole 
„Akademia Malucha” oraz Niepu-
bliczne Przedszkole Językowe „Mały 
Podróżnik”. Łącznie opieką w przed-
szkolach niepublicznych objętych jest 
113 dzieci, zarówno z terenu gminy 
Kozy, jak i okolicznych gmin. Zgod-
nie z Uchwałą Rady Gminy Kozy z 18 
czerwca 2009 r. Gmina dotuje przed-
szkola niepubliczne w wysokości 75 
proc. kosztów poniesionych w Przed-
szkolu Publicznym. Obecnie dotacja 
ta wynosi 429,32 zł na każde dziecko 
i jest przekazywana zgodnie z obowią-
zującymi przepisami w odpowiedniej 
wysokości do końca miesiąca, na który 
przysługuje.
Warto jednak dodać, że do przedszko-
li niepublicznych uczęszczają również 
dzieci niepełnosprawne. A na opiekę 
nad takimi dziećmi dotacja jest więk-
sza, obliczana według specjalnego wzo-
ru – od 1943,06 zł do 4 614,77 zł na 
dziecko.
W 2014 r. Gmina Kozy przeznaczy na 
dotowanie przedszkoli niepublicznych 
kwotę 812 tys. zł z czego tego: 349 tys. zł 
na przedszkole Maja, 300 tys. zł na Aka-
demia Malucha oraz 33 tys. zł na Małe-
go Podróżnika. Zaś na dzieci uczęsz-
czające do niepublicznych przedszkoli, 
zlokalizowanych poza terenem Kóz, 
dotacja wyniesie 130 tys. zł. (R)

Przedszkolaki 
w naszej 
gminie

Nr 8 - październik 2014

Znajdujący się w kaplicy modrzewio-
wy ołtarz wyrzeźbił Tomasz Szlagór 
z Kóz, zatrudniony jako stolarz we 
dworze. Kamienne rzeźby na fron-
tonie kaplicy, przedstawiające nie-
wiasty u grobu Chrystusa i herb ro-
dowy Czeczów, wykonał w 1904 r. 
mistrz kamieniarski Antonio Linassi, 
Włoch zatrudniony przy wydobyciu 
kamienia w kamieniołomie w Ma-
łych Kozach. Poświęcenia kaplicy, 
wybudowanej w stylu klasycystycz-
nym, dokonał zaprzyjaźniony z Cze-
czami ówczesny biskup krakowski 
kardynał Albin Dunajewski, znany 
patriota i działacz społeczny.
Po wybudowaniu kaplicy zmarłych z 
rodziny Czeczów, dotychczas pocho-
wanych wokół kamiennego krzyża 
przy obecnej głównej alei cmentar-
nej, ekshumowano i przeniesiono do 
krypty. Obecnie spoczywają tam:
Karol Czecz (1819-1869), Maria 
Czecz c. Wilhelminy – zm.1884, Mal-

wina z Humborgów Klucka (1834-
1887), Berta z Humborgów Czecz 
(1831-1888), Paula Sułkowska (1863-
1889), Stanisław Klucki (1826-1897), 
Jan Czecz s. Wilhelminy – zm.1902, 
Herman Czecz (1856-1904), Ma-
rian Czecz (1887-1934), Henryk 
Czecz (1917-1944), Stanisław Czecz 
(1916-1970), Maria Czecz-Tarnow-
ska (1891-1985), Maria Czecz (1926-
1989), Stanisław Czecz (1949-2012).
W 1968 r., gdy proboszczem w Ko-
zach był ks. Józef Sanak, parafia wy-
remontowała kaplicę. Od tego czasu, 
wobec braku w Kozach domu przed-
pogrzebowego, rodzina Czeczów 
bezinteresownie użycza ją Kozianom 
jako miejsca ostatniego pożegnania 
bliskich zmarłych.

Grzegorz Hałat

W tekście autor wykorzystał m.in. A. 
Zuber „Fototeka – Kronika Kóz w 
obrazach”.

Kaplica cmentarna 
rodziny Czeczów

Kaplica cmentarna Czeczów, lata 60. XX w.

Rodową kaplicę na zlecenie Wilhelminy i Hermana Czeczów w 1890 
r. wybudowali koziańscy murarze, zatrudnieni w firmie budowlanej 
Karola Korna z Bielska. Stało się to, gdy zleceniodawcy zaakcepto-
wali dopiero drugi z projektów autorstwa właściciela tej firmy.

foto
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Skaterzy mają już w Kozach 
własny tor przeszkód, który 
umożliwia wykonywanie na de-
sce zaawansowanych ewolucji. 
Ale z parku rekreacyjnego w 
centrum Kóz korzystają także ci 
młodzi mieszkańcy, którzy z de-
skorolką nie mają wiele wspól-
nego.
– Chcieliście to macie. Cieszę się, że to 
miejsce umożliwi wam dużo ruchu na 
świeżym powietrzu i da wiele zdrowej 
radości – mówił młodym skaterom 
wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski pod-
czas otwarcia parku rekreacyjnego 
przy ul. Szkolnej i Przeczniej, którego 
główną częścią jest skatepark. Przypo-
mniał, że jego powstanie było pomy-
słem Sejmiku Młodzieżowego. Wła-
dzom gminy pomysł się spodobał, 
toteż zleciły przygotowanie projektu 
i postarały się o dofinansowanie do 
budowy.
W parku rekreacyjnym powstał 
skatepark, na który składa się m.in. 
quater pipe, funbox z grindboxem, 

bank ramp. Ale oprócz tego zosta-
ły postawione również urządzenia 
siłowni zewnętrznej, a także do-
datkowe elementy, tj. ławki, stół do 
gry w szachy, stół do piłkarzyków. 
Nawierzchnia została utwardzona, 
całość otoczy zieleń.
W sobotę 11 października park 
uroczyście oddano do użytku, czę-
ści oficjalnej towarzyszyły pokazy 
umiejętności młodych skaterów, 
wykonujących na deskorolkach 
najdziwniejsze ewolucje.
Projekt „Budowa parku rekreacyj-
nego w miejscowości Kozy – ska-
tepark, siłownia, miejsce gier” 
otrzymał dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w ramach działa-
nia 431 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przy-
znania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013.

Skatepark otwarty

Projekt „Budowa parku rekreacyjnego w miejscowości Kozy – skatepark, siłownia, miejsce gier” 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Od początku miesiąca działa 
nowa strona internetowa Gminy 
Kozy. 
Pod adresem www.kozy.pl można 
zapoznać się z wieloma interesują-
cymi  informacjami poświęconymi 
naszej miejscowości, jej mieszkań-
com, wszelkim sprawom związany-
mi z Urzędem i instytucjami gminy.
Strona została całkowicie przebu-
dowana tak, aby ułatwić wszystkim 
korzystanie z lokalnego serwisu 
internetowego. Wykonawca dosto-
sował ją m.in. do potrzeb osób nie-
dowidzących poprzez możliwość 
zmiany wielkości czcionek oraz 
kontrastu i kolorystyki. Strona po-
siada również swoją wersję na urzą-
dzenia mobilne, o czym można się 
przekonać korzystając z urządzeń 
typu tablet lub smartfon. (R)

Nowa strona Kóz
Szersza jezdnia, nowe bezpieczne chod-
niki – tak do końca listopada będzie wy-
glądać ul. Jana III Sobieskiego pomiędzy 
rondami. 
Ekipy budowlane pracują pełną parą. Do 
przebudowy, zleconej przez Starostwo Po-
wiatowe w Bielsku-Białej, administratora 
drogi, dołożyła się Gmina Kozy. Po za-
kończeniu prac droga na wyremontowa-
nym odcinku będzie dużo bezpieczniejsza, 
przede wszystkim na poboczach powstaną 
chodniki, które umożliwią pieszym przej-
ście bez konieczności zwracania uwagi na 
przejeżdżające samochody.
Przypomnijmy, że prace objęły odcinek li-
czący 223 m między rondami na drodze 
powiatowej nr 4482 S Hałcnów-Kozy-Pod-
lesie. Zostanie przebudowana jezdnia, która 
zyska szerokość do 5,5 m. Powstanie także 
chodnik o szerokości ok. 2 m. Prace obej-
mują również budowę kanalizacji opadowej 
i oświetlenia drogi. Przebudowane zostaną 
przepusty i zjazdy do posesji, nastąpi też 

regulacja istniejącego rowu przydrożnego. 
Jednocześnie na odcinku od ronda przy ul. 
Nadbrzeżnej w kierunku Bielska do ul. Wi-
klinowej, liczącym 755 m, zostanie prze-
budowany istniejący chodnik. Ponadto 
powstaną trzy zatoki autobusowe, kładka i 
przejście dla pieszych oraz oświetlenie. Do 
inwestycji doszło dzięki wsparciu starosty 
bielskiego Andrzeja Płonki i wicestarosty 
Grzegorza Szetyńskiego. (Red)

Sobieskiego w przebudowie
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Od trzech lat wójt Krzysztof Fiałkowski 
i Rada Gminy Kozy organizują Festi-
wal Duszonek, a więc konkurs na naj-
bardziej smakowitą potrawę opartą na 
tradycyjnym przepisie na duszonki. Co 
ważne, pod nazwą „duszonki” kryje się 
nie tylko przygotowywana na ognisku 
w żeliwnych kociołkach potrawa, lecz 
także cała tradycja towarzyskich bie-
siad przy ognisku.
Przy ulicy Wrzosowej 20 września spo-
tkali się uczestnicy konkursu oraz entu-
zjaści smaku tej aromatycznej potrawy. 
Pod dziewięcioma kociołkami zapło-
nął ogień, umiejętnie podtrzymywany 
przez zawodników w taki sposób, aby 
potrawa udusiła się w sposób właściwy: 
miękkie, lekko opieczone ziemniaczki 
z aromatycznymi dodatkami. Widzo-
wie oraz uczestnicy kosztowali potraw 
z wszystkich konkursowych kociołków, 
w ten sposób orzekli, że najlepsze du-
szonki – po raz trzeci z rzędu – przygo-
towała Stefania Dyczek. (HK)

Festiwal duszonek
Trzeci raz z rzędu duszonki Stefani Dyczek okazały się najsmaczniejsze.

foto: Mirosław Łukaszuk
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Festiwal wiatru halnego
W ostatnią niedzielę września w odbyły się zawo-
dy latawcowe, rozegrane podczas tegorocznego 
Święta Wiatru Halnego. Piękna pogoda sprzyjała 
wybornej zabawie. Było dużo radości i satysfak-
cji z udanych lotów. Bawili się wszyscy, zarówno 
najmłodsi, jak i dorośli, choć oni mieli tylko ki-
bicować. Być może jednak za rok dla dorosłych 
zostanie stworzona osobna kategoria, aby i oni 
mogli wykazać się swoimi umiejętnościami w 
konstruowaniu i puszczaniu latawców.
Organizatorami święta były Dom Kultury w Kozach 
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach. (R)

foto: Mirosław Łukaszuk
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Siatkarki LKS Orzeł Kozy końcem 
września rozpoczęły sezon 2014/2015. 
Po awansie uzyskanym w poprzednich 
rozgrywkach zespół pod wodzą trene-
ra Piotra Kubiczka występuje teraz na 
szczeblu III ligi.
Przypomnijmy, że w minionym, bardzo 
udanym sezonie, siatkarki z Kóz trium-
fowały w rozgrywkach IV-ligowych. W 
bieżących zmaganiach, z racji wyższe-
go szczebla ligowego, poprzeczka idzie 
w górę. Ekipa LKS Orzeł Kozy, w której 
doszło do kilku kadrowych zmian (m.in. 
dołączyły do zespołu dwie zawodniczki z 
MKS-u Czechowice-Dziedzice – Magda-
lena Dzikowska i Karolina Szlęzak), trafiła 
do grupy 2 w województwie śląskim złożo-
nej z ośmiu zespołów.
Na inaugurację do Kóz zawitały zawod-
niczki GS UKS Krzanowice. Gospodynie w 
całym meczu pozwoliły rywalkom wygrać 
tylko jednego, pierwszego seta. Kolejne 
same zdominowały, uzyskując w nich kil-
ka punktów przewagi. – Ze startu sezonu 
jestem zadowolony. Szczególnie w elemen-
cie przyjęcia zagrywki poradziliśmy sobie 
bardzo dobrze – skomentował premierę 
sezonu 2014/2015 trener Piotr Kubiczek.
Drugie spotkanie kozianek miało miejsce 
w Łaziskach Górnych. I choć punktów 
zespół Orła nie zdobył (zwycięstwo w jed-
nym secie) to z optymizmem może spo-
glądać w dalszą część rozgrywek. – Zespół 
prezentuje się podobnie pod względem 

potencjału w porównaniu z poprzednim 
sezonem. Chcemy oczywiście utrzymać 
się w III lidze. To podstawowe zadanie. A 
wszystko, co uda nam się wygrać, trzeba 
będzie zapisać po stronie plusów – dodaje 
szkoleniowiec siatkarek LKS Orzeł.
W grupie 2 rywalkami LKS Orzeł Kozy 
są jeszcze drużyny UKS Jedynka Rybnik, 
SMS PZPS III Szczyrk, MKS II Dąbrowa 
Górnicza, TKS Tychy oraz KS Burza Bo-
rowa Wieś MOSiR Mikołów. Wobec wyco-
fania się siatkarek z Czechowic-Dziedzic 
rywalizacja dla koziańskiego zespołu za-
kończy się w styczniu 2015 r.

LKS Orzeł Kozy – GS UKS Krzanowice 
3:1 (22:25, 25:20, 25:18, 25:17)
Polonia Łaziska Górne – LKS Orzeł 
Kozy 3:1 (25:21, 14:25, 25:17, 25:21)

Drużyna LKS Orzeł Kozy występuje w 
sezonie 2014/2015 w składzie: Katarzyna 
Kasiuba (Malik), Joanna Knopek (Pieczo-
ra), Karolina Szlęzak, Paulina Zięborak, 
Monika Wójtowicz,  Magdalena Ponc, 
Iwona Szlagor, Weronika Przebinda, Aga-
ta Knopp, Sylwia Sablik, Magdalena Dzi-
kowska. (MN)

Siatkarki wystartowały

Pod koniec września na stadionie KS Sprint w Bielsku-Białej ruszyła 
XXI edycja „Czwartków Lekkoatletycznych”. Podobnie, jak w ze-
szłym roku szkolnym, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ko-
zach biorą w rywalizacji aktywny udział i odnoszą sukcesy.
Tym razem szkołę z Kóz reprezentowało 13 uczniów: Kinga Pieczora 
(4b), Maria Filarska (4a), Anna Harańczyk (5a), Klaudia Rzeszutek (6a), 
Agnieszka Jurzak (6a), Natalia Byrska (6b), Samuel Fedorowicz (4a), Szy-
mon Polakowski (5b), Kacper Polakowski (6b), Maciej Honkisz (6b), Mi-
chał Glos (6b), Bartłomiej Pieczora (6b), Marcin Wandur (6a) oraz gościn-
nie uczeń SP 1 – Kordian Nowak.
Z powodu opadów deszczu nie odbyła się konkurencja skoku wzwyż rocz-
nika 2002, ale w pozostałych koziańscy uczniowie zaprezentowali się bardzo 
dobrze. Kacper Polakowski (rocznik 2002) zajął I miejsce w biegu na 300m i 
II miejsce w rzucie piłeczką palantową, Marcin Wandur (rocznik 2002) – II 
miejsce na 1000m, Samuel Fedorowicz (rocznik 2004) – II miejsce w rzu-
cie piłeczką palantową, Kordian Nowak (rocznik 2004, SP1) – I miejsce w 
skoku w dal, Anna Harańczyk (rocznik 2003) – II miejsce w skoku wzwyż, 
Klaudia Rzeszutek (rocznik 2002) – III miejsce na 600m, Kinga Pieczora 
(rocznik 2004) – III miejsce na 60m. (R)

Lekkoatleci SP 2 na start

W piątek 19 września w Centrum Widowisko-
wo-Sportowym odbył się V Koziański Dzień 
Sportu im Pawła Lorensa, zorganizowany dla 
uczniów wszystkich koziańskich szkół.
Młodzi sportowcy mogli ze sobą rywalizo-
wać w takich konkurencjach, jak bieg na 60 
m, skok w dal, kometka, pływanie, siatkówka, 
piłka nożna i koszykówka. W szkołach pod-
stawowych i w liceum zorganizowano również 
współzawodnictwo klas w tzw. wyścigach rzę-
dów.
Koziańskie zmagania sportowe zostały przy-
gotowane przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego przy wsparciu dyrekcji wszystkich 
koziańskich szkół. W wyniku rywalizacji wy-
łoniono zwycięzców i rozdano prawie 180 me-
dali.

Tomasz Pająk

V Koziański 
Dzień Sportu
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Koziańskie Wiadomości

Po raz kolejny w tym sezo-
nie znakomity finisz piłkarzy 
LKS Orzeł Kozy przesądził 
o punktowej zdobyczy na 
boiskach A-klasy. Za pół-
metkiem rundy jesiennej 
rozgrywek kozianie plasują 
się w środkowej strefie ta-
beli.
Ekipa Orła Kozy wciąż nie 
może ustabilizować formy ligo-
wej, ale zaciekle walczy o to, by 
na zimową przerwę udać się z 
jak najbardziej pokaźnym do-
robkiem. W ostatnich meczach 
kozianie tracili sporo goli. W 
Bestwince przegrali 1:4, choć 
do przerwy utrzymywał się wynik bez-
bramkowy. 
Dwa gole podopieczni trenera Janusza 
Mędrzaka stracili również w konfrontacji 
z piłkarzami z Bujakowa. Tu jednak dzięki 
trafieniom Grzegorza Pudy i Tomasza Jan-
ci udało się zremisować, choć i taki rezultat 
pozostawił niedosyt. Na przestrzeni całego 
spotkania gospodarze przeważali i byli bli-
scy przechylenia szali na swoją korzyść. 
Zupełnie nie powiodło się a-klasowej dru-
żynie z Kóz w Kaniowie, gdzie miejscowy 
Przełom okazał się nad wyraz skuteczny, 
wykorzystując również grę w przewadze 
jednego zawodnika.
Ważnym wobec punktowych strat był 
pierwszy mecz w październiku. Orzeł 

mierzył się w derbach z Pionierem Pisa-
rzowice. Przez całe spotkanie gospodarze 
potyczki w Kozach dobrze radzili sobie 
w defensywie, ale żadna z akcji ofensyw-
nych nie przynosiła powodzenia. Ambit-
ni piłkarze Orła jednak do samego końca 
walczyli o jak najlepszy efekt i za swoje 
dążenia zostali nagrodzeni. W 86. minucie 
Przemysław Zontek celnie główkował po 
dośrodkowaniu z rzutu wolnego Łukasza 
Duźniaka. Radość koziańskich futbolistów 
była spora, bowiem serię meczów bez wy-
granej przełamano, w dodatku w konfron-
tacji z rywalem zza miedzy.
W 9 kolejkach bielskiej A-klasy LKS Orzeł 
Kozy zgromadził 10 punktów za 3 zwycię-
stwa, 1 remis i 5 porażek. Daje to 9. miejsce 
w 14-zespołowej stawce. Do końca rundy 

kozianom pozostały cztery 
mecze – z KS Iskra Rybarzowi-
ce (12 października), KS Mię-
dzyrzecze (18 października), 
GLKS Wilkowice (25 paździer-
nika) i LKS Zapora Wapienica 
(8 listopada). (MN)

KS Bestwinka – LKS Orzeł 
Kozy 4:1 (0:0)
Gol: Tomasz Jancia (90 min.)
LKS Orzeł Kozy – LKS Groń 
Bujaków 2:2 (2:2)
Gole: Grzegorz Puda (20 
min.), Tomasz Jancia (44 min., 
z rzutu wolnego)
LKS Przełom Kaniów – LKS 

Orzeł Kozy 7:1 (3:0)
Gol: Michał Osierda (55 min., z rzutu kar-
nego)
LKS Orzeł Kozy – LKS Pionier Pisarzo-
wice 1:0 (0:0)
Gol: Przemysław Zontek (86 min.)

Skład Orła Kozy: Marcin Kozielski, Mi-
chał Kolbe, Piotr Banaś, Mateusz Stwora, 
Jakub Honkisz, Dawid Frania, Łukasz Pie-
lesz, Michał Osierda, Szymon Jancia, Ad-
rian Baron, Wojciech Kasolik, Grzegorz 
Puda, Przemysław Zontek, Tomasz Jancia, 
Sylwester Płaska, Filip Pilch, Piotr Ozimi-
na, Łukasz Duźniak, Sebastian Orawczak, 
Daniel Obracaj.

Marcin Nikiel

Piłkarze walczą do końca

Pingpongiści z Kóz dzielnie walczą w rozgrywkach I ligi tenisa 
stołowego, gdzie zaliczyli debiut w charakterze gospodarza. W 
meczach z bardziej doświadczonymi zespołami na razie poczyna-
ją sobie jednak bezskutecznie.
Po trudnej premierze sezonu dla zespołu LKS Orzeł Mirex i wysokiej 
porażce we Frysztaku, przyszła kolej między innymi na historyczny 
mecz kozian w I lidze przed własną publicznością. Z okazji debiutu 
przy własnych stołach wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski pogratulował 
zespołowi historycznego awansu, wręczył też zawodnikom i prezesowi 
Krzysztofowi Mirkowi drobne upominki.
Gospodarze w rywalizacji z tenisistami stołowymi TKS Opoka Trze-
binia faworytami nie byli, co też potwierdziło się przy stołach. Ale 
warto zaznaczyć, że punktów kozianie łatwo nie oddali. Po pierw-
szych grach singlowych utrzymywał się stan remisowy, a aż trzy z 
czterech pojedynków kończyły się po pięciu zaciętych setach. Szcze-
gólne zainteresowanie i emocje wzbudziła decydująca odsłona wygra-
na 18:16 (!) przez Bartosza Kwodawskiego. Kluczowe dla przebiegu 
dalszej części meczu okazały się deble, w których prym wiedli przy-
jezdni. Jeszcze jeden punkt zespół Orła Mirex zgarnął po zwycięskim 
singlu Kwodawskiego, który wyszedł z opresji w znakomitym stylu, 
gdy przegrywał już 1:2 w setach. Inauguracja u siebie, choć przegrana, 
była więc obiecująca.

Premierowych zdobyczy pingpongiści w barwach koziańskiego klubu 
oraz ich kibice nie doczekali się także po dwóch kolejnych potyczkach 
wyjazdowych. W konfrontacji z LKS Odra KGHM Metraco Roeben 
Miękinia kozianie zdobyli trzy „małe” punkty, po udanych singlach 
Tomasza Pisarczyka, Mateusza Zwolińskiego oraz Bartosza Kwodaw-
skiego. Jeszcze mniej powodów do radości przyniósł derbowy mecz z 
BISTS Bielsko-Biała, w którym z wygraną swój pojedynek zakończył 
tylko Pisarczyk.
Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, że na wstępie rozgrywek 
I ligi grupy południowej ekipa z Kóz rywalizowała z wszystkimi 
zespołami ze ścisłej czołówki. Kolejny arcytrudny rywal to AUKS 
PWSZ Trefl Zamość (mecz w Kozach w sobotę 25 października). W 
dalszej części zmagań LKS Orzeł Mirex walczyć będzie z drużynami 
o zbliżonym potencjale. (RED)

LKS Orzeł Mirex Kozy – TKS Opoka Trzebinia 3:7
Punkty dla Orła Mirex: Kwodawski – 2, Zwoliński – 1
LKS Odra KGHM Metraco Roeben Miękinia – Orzeł Mirex Kozy 7:3
Punkty dla Orła Mirex: Kwodawski, Pisarczyk, Zwoliński – 1
BISTS Bielsko-Biała – LKS Orzeł Mirex Kozy 9:1
Punkt dla Orła Mirex: Pisarczyk – 1

Porażki przy stołach
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Mateusz Stwora, dziś 24-letni kozia-
nin, gdy miał 18 lat uzyskał uprawnie-
nia spikera i dziś jest już w tej branży 
doskonale znany. Na co dzień swoje 
obowiązki wypełnia m.in. podczas me-
czów TS Podbeskidzie w ekstraklasie.

Redakcja: Kiedy zaczęło się twoje za-
interesowanie spikerką?
Mateusz Stwora: Trudno określić to 
dokładnie. Komentowanie meczów za-
wsze mi się podobało. Już w gimnazjum 
byliśmy wspólnie z kolegą takimi ko-
mentatorami podczas turnieju piłkarzy-
ków. Pamiętam, jak chodziłem na mecze 
piłkarzy Podbeskidzia i zwracałem uwa-
gę na pracę spikera, którym był wtedy 
Tadeusz Paluch. Poznałem go mając 16 
lat, kiedy rozpoczynałem staż w redakcji 
„Sportowych Beskidów”, którymi kie-
rował właśnie Tadek. Z biegiem czasu 
– także za jego namową i dzięki uzyska-
nym wskazówkom – uznałem, że warto 
zrobić kurs na spikera. Uzyskałem takie 
uprawnienia w wielu 18 lat. I tak to się 
właściwie zaczęło.

Jakie było pierwsze wydarzenie, które 
komentowałeś na żywo? Jak je wspo-
minasz?
O ile dobrze pamiętam był to mecz piłka-
rzy BKS-u w III lidze. Nie była to do koń-
ca samodzielna spikerka. Siedział obok 
mnie mój mentor w tej dziedzinie i udzie-
lał mi wskazówek, jak powinno się pro-
wadzić mecze w roli spikera. Nigdy nie 
robiłem sobie dodatkowego „ciśnienia” 
wmawiając, że jest to coś wyjątkowego. To 
czynność, którą należy wykonać na od-
powiednim poziomie i tyle. Ale często po 
skończonej „sztuce” zastanawiam się, czy 
aby na pewno było dobrze. Oczywiście z 
początku miałem tremę, bo widzów na 
trybunach nigdy nie brakowało. Zwłasz-
cza, gdy później zacząłem prowadzić me-
cze Podbeskidzia dla paru tysięcy ludzi. 
To już nie jest takie łatwe.
Miałem też mały „falstart”. Jako spiker 
Podbeskidzia debiutowałem w I lidze 
podczas otwarcia sezonu z Górnikiem 
Polkowice. W końcówce meczu bramkarz 
Richard Zajac wyszedł z bramki i doszło 
do starcia z jednym z piłkarzy rywali. 
Widząc sędziego nadbiegającego z żółtą 

kartką powiedziałem przez mikrofon, że 
Zajac zostaje upomniany, a goście będą 
egzekwować rzut karny... po czym okaza-
ło się, że kartkę za symulowanie otrzymał 
zawodnik Górnika. Spaliłem się więc tro-
chę „dyktując” przez mikrofon karnego. 
Był to mój początek. Pomyślałem sobie, 
nie ma ludzi nieomylnych. Może dobrze, 
że przytrafiło się wtedy coś takiego. Była 
to dobra nauczka dla początkującego 
spikera.

Podczas jednego ze spotkań ekstrakla-
sy w tym sezonie miałeś okazję uczest-
niczyć w małym jubileuszu. Które me-
cze szczególnie zapadły ci w pamięć?
Pojawiła się w mediach informacja o set-
nym meczu Podbeskidzia w ekstrakla-
sie. Zacząłem się zastanawiać, ile ja już 
mam meczów w roli spikera „Górali” na 
koncie. Okazało się, że ponad 50, a tym 
jubileuszowym było starcie z GKS-em 
Bełchatów na Stadionie Miejskim w Biel-
sku-Białej.
Jako najtrudniejszy oceniam do tej pory 
mecz z Legią Warszawa, gdy przyjecha-
ła do Bielska liczna grupa kibiców gości. 
Jak wyliczył delegat oceniający również 
moją pracę podczas meczów ekstrakla-
sy, jeśli chodzi o reakcję na wulgaryzmy 
i nieodpowiednie zachowania kibiców, 
było ich tego dnia ponad 60! Za każdym 
razem musiałem zabierać głos. Praktycz-
nie cały czas trzeba było zachować czuj-
ność i być „przy mikrofonie”. Natomiast 

pod względem emocji i pozytywnego 
napięcia fajny był wygrany 4:0 mecz z 
Jagiellonią Białystok, kiedy Podbeskidzie 
rozpoczęło marsz po utrzymanie w eli-
cie.
Pamiętam także doskonale mecz szcze-
gólny. W finale Pucharu Polski na szcze-
blu bielskiego podokręgu mierzyły się 
zespoły rezerw Podbeskidzia i Rekordu. 
Wspólnie z Tadkiem Paluchem prowa-
dziliśmy ten mecz na stanowisku spikera 
po jednej połowie. I chyba nikt nie zo-
rientował się, że spikerów było tak na-
prawdę dwóch.

Jakie są zadania spikera podczas 
takiego meczu? Co jest szczególnie 
trudne?
Główną rolą jest informowanie publicz-
ności o tym, co dzieje się na boisku. 
Ale nie jest to typowe komentowanie. 
Podaję takie informacje, jak zmiany, 
kartki, gole, wydaję również dodatko-
we komunikaty i „pilnuję” stadionowej 
kultury reagując na wulgaryzmy, czy 
inne niewłaściwe zachowania. Zdarzają 
się czasami sytuacje trudne, gdy są za-
mieszania pod bramkami i nie do koń-
ca wiadomo choćby, kto gola strzelił. 
Mogę zobaczyć wtedy na przykład kto 
najbardziej się cieszył z piłkarzy, albo 
rozpoznać strzelca po jakichś znakach 
szczególnych. Spiker teoretycznie nie po-
winien zachowywać się, jak kibic, a więc 
nawoływać do dopingu, czy angażować 

Z mikrofonem po boiskach
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się w niego. To w ekstraklasie piłkar-
skiej niedozwolone.

Komentujesz nie tylko mecze piłkar-
skie, ale i inne imprezy – można cię 
zobaczyć choćby podczas siatkar-
skich wydarzeń. Która z dyscyplin 
jest dla ciebie większym wyzwaniem?
Każda dyscyplina ma swoją specyfikę 
i w pewien sposób każda jest wyzwa-
niem. To zawsze coś innego. Jedno jest 
pewne i niezmienne – zawsze trzeba się 
odpowiednio przygotowywać do swo-
ich obowiązków. W siatkówce podczas 
spotkań znacznie więcej mamy „gada-
nia”. Rola spikera mniej obostrzona jest 
przepisami, przez co można sobie po-
zwolić na inwencję własną, bardziej ży-
wiołowe reagowanie w stosunku do ze-
społu, którego się jest spikerem. Można 
w ten sposób stać się częścią widowiska, 
może i częścią drużyny, wpływając na 
atmosferę wydarzenia, co często – wo-
bec wsparcia kibiców – przekłada się na 
grę zespołu.

Czym twoim zdaniem powinien od-
znaczać się dobry spiker sportowy?
Na pewno musi znać się na dyscyplinie 
i mieć pojęcie, o czym mówi. Ważny 
aspekt to słownictwo, które w pewnym 
sensie powinno być rozbudowane. War-
to więc zadbać o odpowiedni warsztat 
językowy. Spokój i opanowanie to też 
istotne cechy, żeby z pewnymi komen-
tarzami nie spieszyć się, ani też nie oce-
niać niepotrzebnie. Dykcja jest równie 
ważna, bo należy mówić w odpowiedni 
sposób, zrozumiały dla odbiorców.

Twoje marzenia jako spikera w przy-
szłości?
Chciałbym komentować mecze w te-
lewizji. To takie moje marzenie. Fajną 
nobilitacją byłaby też „spikerka” na me-
czu reprezentacji Polski w piłce nożnej. 
Natomiast zdaję sobie sprawę, że czeka 
mnie sporo pracy i nowych doświad-
czeń w tym zakresie. Jestem nie tylko 
spikerem na meczach, ale podobne 
czynności wykonuję w trakcie prezen-
tacji drużyn, czy wydarzeń niekoniecz-
nie związanych ze sportem. Tu trzeba 
zachować pewną elastyczność i dosto-
sować swoją pracę do audytorium i cha-
rakteru spikerki.

Rozmawiał Marcin Nikiel

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 20 września 2014 r. w 
sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych została powołana Gminna Ko-
misja Wyborcza w Kozach, której skład osobowy jest następujący:
1. Anna Typek   Przewodnicząca
2. Ewa Pilszak       Zastępca Przewodniczącej
3. Helena Fałkowska  Członek
4. Paweł Handzlik    Członek
5. Michał Jakubiec   Członek
6. Agata Owczarz   Członek
7. Beata Skoczylas   Członek

I.  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kozach mieści się w
Urzędzie Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
pok. nr 22 /II piętro/
telefon (33) 829-86- 52
telefaks (33) 829-86-74
e-mail: ug@kozy.pl, www.kozy.pl 

Do dnia 7 października Komisja zarejestrowała 38 list kandydatów na radnych. Nato-
miast zgłoszenia kandydatów na wójta Komisja przyjmuje do piątku 17 października 
2014 r. do godz. 24.00.

Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz o zarejestro-
wanych kandydatach na wójta Gminna Komisja Wyborcza ma obowiązek upublicznić 
do dnia 27 października 2014 r. Obwieszczenia te ukażą się na stronach internetowych 
Urzędu Gminy Kozy: www.kozy.pl, www.bip.kozy.pl, jak również zostaną rozplakato-
wane na tablicach ogłoszeń Gminy Kozy.

Do dnia 26 października br. Gminna Komisja Wyborcza powoła 5 obwodowych komi-
sji wyborczych. Obwieszczenie informujące o numerach i granicach obwodów gło-
sowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach ob-
wodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o 
lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych drukujemy na łamach 
niniejszego wydania biuletynu.

Bieżące informacje oraz druki dokumentów dotyczących wyborów samorządowych 
udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy: www.kozy.pl oraz www.
bip.kozy.pl w zakładce WYBORY SAMORZĄDOWE.

Uwaga – zmiany w obwodach głosowania
Przypominamy, że nastąpiły zmiany w dotychczasowych obwodach głosowania w na-
stępujący sposób:
1) ulice: Cisowa, Czysta, Dębowa, Kęcka numery parzyste od 2 do 40, Klonowa, Mo-
drzewiowa numery parzyste od 2 do 48 oraz numery nieparzyste od 1 do 61, Orzecho-
wa, Przecznia numery parzyste od 2 do 48, Świerkowa, Tylna
zostały przeniesione do obwodu nr 2 w Szkole Podstawowej Nr 1 (stary segment bu-
dynku),
2) ulica Krakowska numery parzyste od 90 do 100
została przeniesiona do obwodu nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 2,
3) ulice: Skośna i Macierzanki
zostały przeniesione do obwodu nr 5 w Strażnicy OSP.

Zmiana granic niektórych okręgów wyborczych oraz obwodów głosowania została 
dokonana ze względu na konieczność zwiększenia lub też zmniejszenia ilości miesz-
kańców w danym okręgu wyborczym/obwodzie głosowania, zgodnie z wymogami 
Kodeksu wyborczego oraz przepisami wprowadzającymi Kodeks wyborczy, określają-
cymi liczbę mieszkańców przypadających na jeden okręg wyborczy.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z obwieszczeniami o okręgach wyborczych oraz 
o obwodach głosowania, w celu uniknięcia nieporozumień związanych z udaniem się 
do nieodpowiedniego lokalu wyborczego.

oprac. Monika Olma Sekretarz Gminy

Wybory samorządowe 2014
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obwieszczenie

Koziańskie Wiadomości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach realizuje 
projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i społeczna w 
Gminie Kozy”. Jest on skierowany do mieszkańców gminy, 
którzy pozostają bez zatrudnienia.
W ramach tegorocznego projektu wsparciem objętych zostało 
13 osób, w formie kursów zawodowych. Uczestnicy uczyli się 
na kursach m.in. arteterapii, florysty, pracownika administra-
cyjnego ds. kadr, płac i ZUS, magazyniera z komputerową ob-
sługą hurtowni, fakturowaniem i obsługą wózka jezdniowego 
z dodatkowym modułem spedytora.
Kolejnym etapem w projekcie są staże zawodowe. Z tej formy 
wsparcia skorzystało 10 uczestniczek projektu. Staże zawo-
dowe trwają od 3 do 6 miesięcy, odpowiadają kursom zawo-

dowym, ukończonym przez uczestniczki, jak również ich wy-
kształceniu. Staże zawodowe odbywają w charakterze florysty, 
magazyniera, pracownika biurowego, fryzjerki, sprzątaczki, 
pomocy kuchennej, wychowawcy w placówce oświatowej.
Oferowane formy wsparcia w ramach projektu zostaną zakoń-
czone w grudniu 2014 r. Wszystkie działania w ramach projek-
tu są tworzone z myślą o uczestnikach i uczestniczkach, ich 
oczekiwaniach oraz są dostosowane do ich indywidualnych 
potrzeb.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Teresa Oczko, kierownik GOPS

Aktywizacja zawodowa i społeczna
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zaproszenia

Dom Kultury w Kozach zapraszamy do udziału w zajęciach:
- Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” – próby zespołu: poniedzia-
łek i środa, godz. 19:00-21:00 (sala widowiskowa)
- Chóru Domu Kultury w Kozach – próby zespołu: wtorek i śro-
da, godz. 19:00-20:30 (sala nr 22)
- Młodzieżowej Orkiestry Dętej – próby zespołu: poniedziałek i 
piątek, godz. 18:00-20:00 (sala nr 27)

Ponadto trwają zapisy na zajęcia:
- rytmika z plastyką dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat – wtorek 
lub środa, godz. 16:00-17:30, odpłatność 30 zł za miesiąc
- kurs tańca dla dzieci w wieku 6-10 lat „Koziczki” – wtorek, godz. 
18:00-19:00, odpłatność 20 zł za miesiąc,
- kurs tańca dla dorosłych „Praktis”, nauka tańca dla dorosłych 
od podstaw – wtorek, godz. 19:00-20:30, sala widowiskowa. Od-
płatność 5 zł od pary za jedno spotkanie.
- Klub Miłośników Filmu i Fotografii – poniedziałek, godz. 
17:00-20:00, sala nr 30, zajęcia bezpłatne.

Szczegóły na stronie www.domkultury.kozy.pl

Biblioteka zaprasza
22 października, godz. 10.00 – Oj, się dzieje w Pałacu, spotkanie: „Wi-
dziane z lotu ptaka” dla dzieci szkolnych.
23 października, godz. 18.00, sala koncertowa Pałacu – Salon prze-
szłości zaprasza na spotkanie „Do Ameryki! Emigracja kozian do USA na 
pocz. XX wieku”.
24 października, godz. 10.00 – Książkowe tajemnice, tajniki druku i 
grafiki.
28 października – Oj, się dzieje w pałacu. Tematem warsztatów histo-
ryczno-artystycznych adresowanych do dzieci będą archiwalne mapy i 
widoki Kóz.
7 listopada, godz. 18.00, sala koncertowa Pałacu – Salon przeszłości, 
spotkanie „Hej ułani. Historia pobytu wojsk Józefa Piłsudskiego w Ko-
zach oraz udział kozian w I wojnie światowej”.
Maluch w bibliotece spotkania dla grup przedszkolnych, kilka razy w 
tygodniu, jednym z tematów będzie segregacja odpadów.

Łamiemy bariery – bezpłatne kursy podstaw obsługi komputera dla 
seniorów. Terminy praktycznych warsztatów komputerowych, prowa-
dzonych w Pałacu Czeczów, ustalamy telefonicznie lub osobiście w go-
dzinach pracy biblioteki, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9-18. 

Przypominamy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach czynna jest 
również w soboty w godz. 8-12.

Gminna Biblioteka Publiczna
www.gbpkozy.pl, tel. 33 817 41 09 

Oferta Domu Kultury

Nr 8 - październik 2014

5 listopada, godz. 9:00 – Konkurs Recytatorski 
poezji patriotycznej (przesłuchania konkurso-
we), Pałac Czeczów.
7 listopada, godz. 18.00 – Salon przeszłości, 
„Hej, hej ułani!”, historia pobytu w Kozach żoł-
nierzy Józefa Piłsudskiego oraz udział kozian w 
I wojnie światowej, Pałac Czeczów.
11 listopada
godz. 9:00 – msza św. w kościele Św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza w Kozach
10:00 – uroczystość wciągnięcia flagi na maszt 
oraz złożenie wiązanek kwiatów pod tablicami 
pamiątkowymi na placu ks. K. Kochaja.
10:30 – start Biegu Niepodległości.
17:00 – koncert fortepianowy z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości w wykonaniu Pa-
trycji Gajek.
18:00 – wernisaż wystawy fotograficznej „Kozy, 
kozianie – zapis subiektywny”, galeria w Domu 
Kultury w Kozach.
19:00 – „Dziady cz. III” Adama Mickiewicza, 
spektakl plenerowy przed Pałacem Czeczów w 
wykonaniu Teatru Bohema. Reż. Jacek Gron-
dowy, scenografia i kostiumy Katarzyna Żurek, 
muzyka: Kajetan Skibiński, choreografia: Kata-
rzyna Lach.
Teatr Bohema powstał 4 lata temu z inicjatywy 
Katarzyny Lach. Zespół składa się nie tylko z 
młodych, utalentowanych adeptów szkół ak-
torskich, ale również z aktorów z wieloletnim 
doświadczeniem na deskach scen teatralnych 
oraz operetkowych. Współpracuje z reżyserami 
reprezentującymi teatry z całej Polski, m.in. z 
Cezarym Żołyńskim oraz Jackiem Grondowym. 

Program obchodów 
Narodowego Święta 

Niepodległości

Bieg Niepodległości

Z okazji święta 11 listopada odbędzie 
się V Koziański Bieg Niepodległości. 
Impreza ta z roku na rok przyciąga coraz 
więcej uczestników z całej gminy i okolic.
W tym roku rywalizację przewidziano w 
następujących kategoriach wiekowych: 
„0” – przedszkolaki, szkoła podstawowa 
klasa 1-2, 3-4 oraz 5-6, następnie gim-
nazjum, liceum i open. Start biegu na-
stąpi z placu ks. Karola Kochaja zaraz po 
zakończeniu uroczystości przy tablicach 
pamięci ok. godz.10.30
Zapisy zawodników prowadzone będą 
w niedzielę 9 listopada od godz. 8 do 12 
w Centrum Sportowo-Widowiskowym. 
Udział osób niepełnoletnich wymaga pi-
semnej zgody rodziców, pełnoletni skła-
dają oświadczenie o stanie zdrowia.
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Dom Kultury w Kozach zaprasza w nie-
dzielę 2 listopada o godz. 17 do sali kon-
certowej Pałacu Czeczów na koncert 
„Zaduszki śpiewane” zespołu wokal-
nego Bi-Bi Singers pod kierownictwem 
Dominiki Jurczuk-Gondek.
To doskonała okazja na zadedykowanie 
utworu, temu bowiem poświęcone są te 
muzyczne zaduszki.
Zespół Bi-Bi Singers istnieje dopiero 2 
lata, ale już na swoim koncie ma parę 
sukcesów na konkursach międzynarodo-
wych. Zespół koncertował w Austrii i na 
Węgrzech, a w listopadzie tego roku za-
śpiewa w Materze we Włoszech. Zespół 
składa się z muzyków o różnych zawo-
dach, których połączyła wspólna pasja 
śpiewania. Bi-Bi Singers prowadzi Do-
minika Jurczuk-Gondek, kompozytorka, 
skrzypaczka, wokalistka, dyrygentka, 
która koncertuje w paru zespołach w 
kraju i za granicą. Zespół swoją siedzi-
bę ma w Domu Kultury w Kamienicy w 
Bielsku-Białej.
Wstęp jest wolny, ale z uwagi na ograni-
czoną liczbę miejsc zaproszenia należy 
odebrać w biurze Domu Kultury w Ko-
zach. (DK)

Zaduszki 
śpiewane

Bi-Bi Singers

Dom Kultury w Kozach oraz Polski Związek 
Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej 
zapraszają w sobotę 18 października o godz. 
16 do kościoła w Małych Kozach na koncert 
chórów w ramach Międzynarodowego Festi-
walu Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimie-
rza Fobera.
Wystąpią: Chór kameralny „Animato” z 
Pawłowic, dyr. Małgorzata Lucjan, Chór 
Ludowy „Osieczanie” z Osieka, dyr. An-
drzej Luranc, oraz Chór „Tutte le Corde” z 
Gdowa, dyr. Elżbieta Gawryszewska. Wstęp 
wolny.
Warto dodać, że w koncercie pozakonkur-
sowym festiwalu Gaude Cantem wystąpi 
także Chór Domu Kultury w Kozach pod 
dyrekcją Anny Czaplińskiej-Syjoty. Zespół 
zaśpiewa w Wilkowicach o godz. 16.30 w 
kościele św. Michała Archanioła.
Koncert odbywa się w ramach festiwalu 
Gaude Cantem, który w tym roku organi-

zowany jest już po raz dziesiąty. Historia 
imprezy jest jednak dłuższa – sięga roku 
1996. Wtedy właśnie „Gaude Cantem” został 
zorganizowany po raz pierwszy w Oświęci-
miu, jako najważniejszy w roku przegląd 
zespołów śpiewaczych skupionych w Biel-
skim Oddziale Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr. Ta właśnie organizacja wraz z 
Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Biel-
sku-Białej to niezmiennie, od początku po 
dzień dzisiejszy, główni organizatorzy Fe-
stiwalu. Miejscem trzech pierwszych edycji 
(1996-1998) był Oświęcim. Później impreza 
została przeniesiona do Bielska-Białej i tu 
pozostała już na stałe. W programie Festi-
walu znajdują się: warsztaty chóralne, se-
minarium dla dyrygentów chórów, konkurs 
chóralny oraz koncerty festiwalowe organi-
zowane w Bielsku-Białej i miejscowościach 
powiatu bielskiego.

Chóry w Małych Kozach

Mimo, iż żniwa dawno się skończyły i dożynki za nami, to obyczaje związane 
z dawnymi jesiennymi pracami polowymi są ciągle żywe w pamięci starszego 
pokolenia. Te zwyczaje poznawali uczniowie klasy Va ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 podczas warsztatów w bibliotece z cyklu „Oj, się dzieje w pałacu”.
Czym były żniwa i jakich narzędzi przy nich używano? Jak dawniej wytwa-
rzano mąkę? Do czego służyła kosa, osełka, babka i cep? W Izbie Historycz-
nej uczniowie własnoręcznie próbowali na żarnach zemleć ziarna, z których 
wyszło kilka garści mąki, a wyszczerbioną kosę wyklepali na stalowej babce. 
Dzieci udowodniły, że stare narzędzia rolnicze są im znane i wiedzą wiele 
na temat dawnych prac wykonywanych w okresie żniw.
Dopełnieniem praktycznych warsztatów były zabawy w pracowni plastycz-
nej, odbijanie kłosów zbóż, liści i koronkowych serwetek. Tym sposobem 
uczniowie poznali tajniki druku strukturalnego, czyli grafiki artystycznej. 
(GBP)

Dzieci nauczyły się robić chleb z ziarna
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W niedzielę 21 września odbył się koncert familijny Grupy 
Furmana. Zespołowi towarzyszyła młodzież, która wcześniej 
brała udział w warsztatach artystycznych.
Koncert, na którym uczestnicy warsztatów wystąpili wraz z 
muzykami z popularnej formacji folkowej „Grupa Furmana”, 
był finałem pracy młodzieży podczas warsztatów. Poza utwo-
rami, opracowanymi wraz z dziećmi, muzycy Grupy Furmana 
wykonali inne piosenki z cyklu „Bajkowe Miasto”.
Warsztaty na kilka dni przed koncertem przeprowadzone zosta-
ły w Domu Kultury i Pałacu Czeczów w Kozach przez artystów. 
Uczestnicy warsztatów nie tylko przygotowali piękny koncert 
od strony muzycznej, ale także plastycznej. Bowiem wspania-
ła kolorowa scenografia, to również efekt kilkudniowych zajęć 
plastycznych.  Podczas zajęć warsztatowych dzieci poprzez za-
bawę dowiedziały się, jak kształcić swój głos lub umiejętności 
perkusyjne, a także jak tworzyć ciekawe kompozycje plastyczne. 
Projekt Bajkowa Ziemia Bielska realizowały Dom Kultury w 
Kozach, Towarzystwo Przyjaciół Bystrej oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. (DK)

Bajkowy koncert

W środę 24 września zadebiutował Teatr Trzech. Tego dnia 
w Domu Kultury w Kozach odbył się spektakl w wykonaniu 
młodych aktorów: Pawła Sablika, Michała Harata i Maksymi-
liana Nowaka. Zadebiutowali oni jako Teatr Trzech w spek-
taklu „Żywot Jego”. Spektakl jest próbą uchwycenia chwili, 
kiedy w człowieku w skrajnej sytuacji dochodzi do pewnego 
przełamania stanu świadomości, bądź też nieświadomości. 
(ACS)

Żywot Jego Teatru Trzech

Dworskie tajemnice odkrywali w bibliotece uczniowie kla-
sy VI ze Szkoły Podstawowej nr 1. Pamiątki zgromadzone w 
salach rodu Czeczów: haft baronowej Wilhelminy, stolik do 
robótek ręcznych, herb rodowy umieszczony na talerzu oraz 
nieliczne fotografie, wiele mówią o życiu ostatnich właścicieli 
majątku dworskiego w Kozach. Te informacje szóstoklasiści 
wykorzystali tworząc w pracowni plastycznej mapę zespołu 
pałacowo-parkowego.
Zajęcia, zapoznające najmłodszych czytelników z książkami, 
a starszych z historią i tradycją Kóz, weszły już na stałe do 
harmonogramu Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Izby Hi-
storycznej. O obchodzeniu się z książkami uczyły się dzieci 
z Publicznego Przedszkola, zaś czytelnicze wakacje wspomi-
nali uczestnicy zajęć z Placówki Wsparcia Dziennego. (GBP)

Dworskie życie

Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego wzięły udział w warsztatach 
tworzenia wikliny papierowej, prowadzonych przez Marzenę Chro-
bak-Pudełko. Uczestnicy wykonali serca z papieru i ozdobiły je, 
efekty pracy można zobaczyć w przyświetlicowej gablocie.
Placówka Wsparcia Dziennego po wakacyjnej przerwie ruszyła w 
odnowionych pomieszczeniach, w lecie bowiem przeprowadzono w 
niej remont. M.in. sale zostały dostosowane do wieku i ilości dzieci 
przebywających w placówce, pomalowano je również i ozdobiono 
kolorowymi rysunkami. Placówka ma teraz dodatkową ubikację do-
stosowaną do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Od września placówka prowadzi dodatkowo dwa oddziały w szkole 
podstawowej nr 1 i 2, do grupy uczęszczają dzieci klas „0”. Łącznie 
zapisanych jest 75 dzieci. (JCG)

Wiklinowe warsztaty

Dom Kultury w Kozach zaprasza we wtorek 21 października o godz. 
20 do sali koncertowej Pałacu Czeczów w Kozach na koncert gita-
rowy „Akustycznie w Pałacu – ballada i blues”.
Na koncercie akustycznym, który odbędzie się 21 października za-
gra Ryszard Stroński, który zaśpiewa między innymi utwory Marka 
Grechuty, Leonarda Cohena, Andrzeja Sikorowskiego, jak i kilka 
swoich kompozycji. Tomasz Filipczak swym nadzwyczaj rockowym 
głosem zinterpretuje znane piosenki Ryszarda Ridla. Obu panom 
będzie towarzyszył gitarzysta Sebastian Adamczewski.
Wstęp jest wolny, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy 
odebrać zaproszenia –w biurze Domu Kultury w Kozach oraz w Pa-
łacu Czeczów. (DK)

Ballady i blues
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