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Troje naszych bibliotekarzy wcześnie rano, 
20 października, odwiedziło Niepubliczną 
Szkołę Podstawową im. Kard. Karola Woj-
tyły w Kozach, która atrakcyjnie obchodziła 
Miesiąc Bibliotek. Niemal siedemdziesię-
cioro dzieci z zainteresowaniem wysłuchało 
wspartego kolorową prezentacją wykładu 
o historii pisma oraz o tym, jak wyglądały 
książki i ich prototypy na przestrzeni wie-
ków. Przebyliśmy razem podróż z jaskiń, 
przez grody i świątynie aż do drukarni, po 
drodze poznając egipskie hieroglify, sło-
wiańskie runy i głagolicę oraz pismo kli-
nowe. Mali słuchacze chętnie przyjrzeli 

się z bliska największej, najgrubszej oraz 
najmniejszej książce z koziańskich biblio-
tecznych zbiorów oraz wzięli udział we 
wspólnej zabawie dźwiękami. Ogromne 
poruszenie wywołały najstarsze z naszych 
ksiąg, z którymi uczniowie obchodzili się 
bardzo ostrożnie. Każde dziecko otrzymało 
zakładkę do książki, a ci, którzy jeszcze nie 
posiadają u nas konta czytelnika, dostali 
biblioteczne karty do wypełnienia. Wszyst-
kim małym słuchaczom oraz nauczycielom 
serdecznie dziękujemy za zaproszenie i za 
wspólnie spędzony czas.

(gbp)

Odbudowa zniszczonych ubezpieczeń 
brzegowych i dennych poprzez zabudowę 
wyrw z narzutem kamiennym, naprawa 
ubezpieczeń siatkowo-kamiennych i udroż-
nienie koryta poprzez usunięcie zatorów 
i wycinki krzaków – to zakres prac, który 
objął usuwanie szkód powodziowych po-
wstałych na cieku Kozówka w rejonie ulicy 
Nadbrzeżnej. Działania podjęte przez Śląski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Katowicach zapewnią prawidłową rów-
nowagę przepływu wody, poprawiając tym 
samym bezpieczeństwo powodziowe dla 
przyległych terenów. 

(UG)

Starszy sierżant Radosław Dendys oraz sierżant sztabowy Jakub Janu-
ła, policjanci z Komisariatu Policji w Kobiernicach, uratowali z pożaru 
4-osobową rodzinę z Kóz. W ich domu nocą, 7 listopada, pożar objął 
dwie ściany, a nieświadomi zagrożenia mieszkańcy spali wewnątrz. 
Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu samorządu zło-
żyli policjantom podziękowania i wyrazy uznania podczas sesji Rady 
Gminy, 10 listopada.

Pani Teresa Oczko, która przez 26 lat pracy pełniła funkcję kie-
rownika GOPS, 25 października br. przeszła na emeryturę.
Wójt Gminy oraz Rada Gminy na sesji 10 listopada złożyli jej 
podziękowania za długoletnią pracę oraz zaangażowanie w wy-
pełnianiu swoich codziennych obowiązków.
Nowym kierownikiem GOPS-u została pani Renata Nycz.
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Miesiąc bibliotek 
w Niepublicznej Szkole

Umacniane 
brzegi

Kozówka w rejonie ulic Nadbrzeżnej 
i Czapli
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Wyróżnienia na sesji
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Końcem października pani Bogusława 
Boehn, przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kozach, otrzymała z rąk Wo-
jewody Śląskiego Jarosława Wieczorka 
Srebrny Krzyż Zasługi. 

Jest to wyraz uznania za aktywność społeczną 
i samorządową w naszej gminie. Jak mówi pani 
Bogusława – to szczególnie przyjemne, gdy 
ktoś zauważa i docenia poświęcenie czasu na 
rzecz innych.
Pani Bogusława jest niezwykle energiczną oso-

bą, która od lat siedemdziesiątych ubiegłego 
stulecia współorganizuje różne akcje, począw-
szy od kursów gotowania, pieczenia ciast, kro-
ju i szycia, czy haftu ręcznego. 

Od lat jest inicjatorką i organizatorką gmin-
nych konkursów na najlepszy ogród kwiato-
wy. Wspiera warsztaty kulinarne dla dzieci, do-
roczny Przegląd Pieśni Patriotycznej dla dzieci 
i młodzieży, współtworzy „Warsztaty dożyn-
kowe”, podczas których przygotowywane są 
ozdoby dożynkowe, wypieki, wyplatane wień-
ce oraz są przypominane tradycje dożynkowe.

Włącza się w przygotowania „Wigilii dla sa-
motnych”, paczek świątecznych dla najuboż-
szych, paczek pomocowych dla dzieci na 
Ukrainie. Bliskie są jej też akcje charytatywne 
prowadzone przez Akcję Katolicką i działal-
ność religijna. Jest członkinią Straży Honoro-
wej Najświętszego Serca Pana Jezusa w miej-
scowej parafii oraz sprawuje osobistą opiekę 
nad tutejszym sanktuarium, tzw. Grotą Matki 
Boskiej Fatimskiej.

Nie zapomina o swoich starszych koleżankach, 
które chętnie odwiedza i w razie potrzeby im 
pomaga. – Robię to wszystko naturalnie z po-
trzeby serca. Życzliwość i serdeczność wynosi 
się z domu rodzinnego i dokładnie tak jest 

w moim przypadku. We wszystkim wspoma-
gają mnie koleżanki z Koła, których pomoc jest 
nieoceniona, bez ich zaangażowania i współ-
pracy nie byłoby mojego wyróżnienia – mówi 
z radością w głosie pani Bogusława Boehn.

Jej zaangażowanie w życie społeczne gminy 
zostało nagrodzone odznaczeniem państwo-
wym, którego władze samorządowe i koziań-
ska społeczność serdecznie gratulują.      (R)

Już po raz 18. wręczono Nagrodę Starosty Biel-
skiego im. księdza Józefa Londzina. W dziesię-
cioosobowym gronie nominowanych przez 
wszystkie gminy powiatu do tego prestiżowego 
wyróżnienia znalazł się ksiądz Walenty Bryncz-
ka, proboszcz parafii pw. Najświętszej Rodziny 
w Małych Kozach.
Ks. Walenty Brynczka święcenia kapłańskie 
przyjął 18 maja 1975 roku w Krakowie z rąk 
kardynała Karola Wojtyły. 24 czerwca 1985 r. 
rozpoczął posługę kapłańską w parafii 
pw. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach, 
do której skierował go kardynał Franciszek 
Macharski. Podczas 30-letniej działalności 
duszpasterskiej w Kozach zyskał zaufanie 
i szacunek parafian. Z odwagą podjął się bu-
dowy nowego kościoła. Wierni są przekonani, 
że stworzył w Kozach kościół duchowy z ich 
serc oraz materialny z cegły i kamienia. Jest 
człowiekiem poświęcającym się życiu ducho-
wemu, jak i lokalnemu. Znany jest z wielkiego 
przywiązania i umiłowania kultury regionalnej, 
jej tradycji, języka i pięknych strojów regional-
nych. Z jego zaangażowania i kapłańskiej po-
sługi mieszkańcy czerpią siłę w zmaganiu się 

z codziennymi problemami. 
W roku 2015 ks. Brynczka obchodził jubileusz 
40-lecia kapłaństwa i otrzymał tytuł honoro-
wego obywatela gminy Kozy. Samorząd do-
cenił go za postawę patrioty dbającego o krze-
wienie i propagowanie lokalnych tradycji, za 
ofiarną pracę na rzecz integracji gminnej spo-
łeczności, za wspaniałe efekty gospodarności 
oraz moralne i duchowe wspieranie mieszkań-

ców gminy w ich dążeniach i planach.

Ksiądz Walenty Brynczka wyróżnienie 
odebrał podczas uroczystości w Teatrze 
Polskim w Bielsku-Białej, 3 listopada. De-
cyzją kapituły laureatem Nagrody został 
mieszkaniec Czańca Wojciech Waligóra, 
nominowany przez gminę Porąbka.      

(M)

16. Konkurs 
Szopek

Jeszcze przed rozpoczęciem świąt Bożego 
Narodzenia rozstrzygnięty zostanie 16. Kon-
kurs Szopek. Zabawa organizowana przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pro-
mocji Gminy Kozy podzielona została na 
dwie kategorie wiekowe – do 10 lat i po-
wyżej 10 lat. Swoje prace składać można 
w recepcji Pałacu Czeczów w dniach 
12-16 grudnia. Dwa dni po upływie termi-
nu (18.12) przewidziano rozstrzygnięcie 
konkursu (godz. 15.00) oraz wystawę (od 
godz. 10.00). Autorzy najlepszych prac 
otrzymają  nagrody rzeczowe, pozostali 
uczestnicy dyplomy.                  (R)

Państwowe odznaczenie dla pani Bogusławy Boehn

Ksiądz z Kóz wśród wyróżnionych
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Ważne
• Odpady należy dostarczać do miejsc zbiórki wyłącznie w wyznaczonych godzinach.

• Odpady posegregowane wg rodzaju należy przekazywać bezpośrednio obsłudze samochodu zbiera-

jącego odpady.

• Zabrania się pozostawiania odpadów niebezpiecznych bez nadzoru.

• Oddając odpady należy udokumentować swoje miejsce zamieszkanie na terenie gminy Kozy.

• Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Kóz może oddać dowolną ilość odpadów pod 

warunkiem, że powstały one w gospodarstwie domowym, a nie w wyniku prowadzonej działalności 

gospodarczej.

Zakończono przebudowę cmentarza komunalnego

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej

Urząd Gminy informuje, że został opracowa-
ny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Kozy. Przygotowanie dokumentu zostało 
dofinansowane ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Realizacja Planu przy-
czyni się do redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych, zwiększenia udziału energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektyw-
ności energetycznej, poprawy jakości powietrza 
w naszej gminie oraz do zmniejszenia kosztów 
poboru energii. Przyjęty dokument pozwoli 
również gminie ubiegać się o środki zewnętrz-
ne na realizację zapisanych w nim zadań. 
Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Kozy został objęty cały obszar Kóz, a dzia-
łania w nim zawarte przewidziane są do reali-
zacji w latach 2016-2020. W Planie określono 
konkretne przedsięwzięcia na rzecz gospo-
darki niskoemisyjnej, potencjalne źródła ich 
finansowania oraz zasady ich monitorowania. 
W ramach zamierzonych działań założono 
m.in. termomodernizację budynków użytecz-
ności publicznej, modernizację dróg oraz mo-
dernizację oświetlenia ulicznego.

(UG)

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Kozy, w dwie 
pierwsze soboty grudnia 2016 r., w wyznaczonych miejscach, po raz ostatni w tym roku odbędą 
się zbiórki odpadów niebezpiecznych:

3 grudnia, w godz.   8.00-11.00 – ul. Krańcowa (parking przy Kościele),
3 grudnia, w godz. 12.00-15.00 – ul. Lipowa (obok placu zabaw),
10 grudnia, w godz. 8.00-13.00 – ul. Krakowska/Gaje (zatoczka autobusowa obok stacji 
LUKOIL).

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy: pojemniki po farbach, lakierach, środkach ochrony 
roślin, żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory. 

(UG)

AA zapraszają
Jeśli chcesz przestać pić, 

możemy Ci pomóc.
Anonimowi Alkoholicy czekają na Ciebie. 

Dyżury: każdy czwartek, godz. 20.00
Adres: Kozy ul. Przecznia 3 (budynek LKS 

Orzeł Kozy – wejście z tyłu)
telefon dyżurny: 510 302 430

Od początku 2017 roku nastąpią zmiany zwią-
zane z segregacją odpadów komunalnych.
Począwszy od 1 stycznia 2017 r. z frakcji od-
padów surowcowych, tzw. suchych, wyodręb-
nimy opakowania szklane. Oznacza to, że do 
worków na odpady suche nie będziemy wrzu-
cać szkła opakowaniowego: butelek, słoików 
po napojach i żywności oraz szklanych opako-
wań po kosmetykach i środkach czystości. Do 
odrębnego gromadzenia tego rodzaju odpa-
dów otrzymają Państwo opisane worki w kolo-
rze zielonym. Zbiórka szkła opakowaniowego 

będzie odbywała się co dwa miesiące, pierwszy 
odbiór za styczeń i luty będzie przeprowadzony 
w marcu.  Pozostałe odpady szklane, tj. porce-
lanę, fajans, szkło żaroodporne, ceramikę itp. 
nadal będziemy umieszczać w workach na od-
pady suche. 
Powyższe zmiany są podyktowane ustawowym 
obowiązkiem osiągnięcia przez gminy odpo-
wiednich poziomów recyklingu i przygotowa-
nia do ponownego użycia odpadów surowco-
wych odebranych z terenu gminy. 

(UG)

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Ważne zmiany w segregacji 
odpadów komunalnych

Rozbudowany cmentarz

Wystawa gołębi
Po raz kolejny w hali Centrum Spor-
towo-Widowiskowego odbędzie się 
wystawa gołębi –  19-20 listopada br. 
Zwiedzanie możliwe będzie w godzinach 
8.00-18.00 (sobota) oraz 8.00-13.00 
(niedziela). W ramach wydarzenia za-
planowano Międzynarodowy Konkurs 
Garłacza Górnośląskiego Koroniastego. 

(R)
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           Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

Pytania do wójta
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W ostatnim tygodniu października 
Urząd Gminy zorganizował szkolenie 
obronne dla kadry kierowniczej, a 7 li-
stopada ćwiczenia obronne w ramach 
realizowanych przez Starostwo Powia-
towe w Bielsku-Białej  i gminy powiatu 
bielskiego ćwiczeń obronnych „Po-
wiat Bielski 2016 r.” Czemu służą takie 
szkolenia?
Cyklicznie, przeważnie raz w roku organi-
zujemy tego typu szkolenia, mając na uwa-
dze zmieniającą się wiedzę na temat różne-
go rodzaju zagrożeń, które nam towarzyszą 
lub mogą nas dotknąć. Do takich działań 
obligują nas też stosowne przepisy. W tym 
roku skupiliśmy się na organizacji i funk-
cjonowaniu  systemu obronnego państwa 
przed zagrożeniami niemilitarnymi, będą-
cymi wynikiem globalizacji oraz nieustan-
nego rozwoju technologii informacyjnych, 
a także zasadach właściwego reagowania 
w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia 
zdrowia i życia. 
Szkolenia organizuje się i prowadzi po to, 
by przekazywać wiedzę, kształtować nawyki 
i umiejętności, rozwiązywać problemy z zakre-
su bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrz-
nego kraju, a także kształtować odpowiednie 
postawy społeczne w dziedzinie obronności 
państwa. Równie ważna jest świadomość ko-
nieczności aktywnego uczestnictwa w przed-
sięwzięciach przygotowawczych do funkcjo-
nowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia 
państwa i w czasie wojny.
Podczas interesujących wykładów dowie-
dzieliśmy się na przykład, jak współpraco-

wać z Policją w sytuacjach zagrożenia, jak 
się bronić przed napastnikami, w jaki spo-
sób organizować ochronę własną i ludzi 
nam podległych, itp.
Niemal codzienne przekazy medialne z ka-
tastrof, wypadków, napadów rabunkowych, 
akcji terrorystycznych utwierdzają nas 
w przekonaniu, że każdemu z nas potrzebne 
są tego typu umiejętności.

Jesteśmy w trakcie sezonu grzewczego. 
Corocznie słyszymy o ofiarach tlenku 
węgla. Jak przekonać mieszkańców, by 
skutecznie pozbyli się ze swych domów 
tego „cichego zabójcy”? 
Głównymi przyczynami śmiertelnych za-
czadzeń są nieszczelne instalacje wentyla-
cyjne. Najprostszym sposobem na ich wy-
krycie i ochronę przed zabójczym gazem 
jest wcześniejszy jej przegląd oraz zaopa-
trzenie się w czujniki czadu i dymu. Dzięki 
wysyłanym przez nie sygnałom domownicy 
od razu mogą interweniować, a straż pożar-
na ma szansę na zmniejszenie tragicznego 
bilansu ofiar zaczadzeń i pożarów.
Pamiętajmy, że przeważająca większość 
wypadków śmiertelnych spowodowanych 
zatruciem tlenku węgla zdarza się między 
1 listopada a 31 marca, a więc w tzw. sezonie 
grzewczym. Od wielu lat przypominamy, że 
tlenek węgla, tzw. czad, jest gazem silnie 
trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nie-
co lżejszym od powietrza, co powoduje, że 
łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrze-
nia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania 
wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, ben-

zyny, nafty, propanu, węgla, ropy. Warto 
więc dużo wcześniej zadbać o sprawne in-
stalacje i przewody pamiętając, że od tego 
zależy życie nasze i naszych najbliższych. 

Obecna pora roku przypomina 
o sezonowych problemach związanych 
z utrzymaniem porządku i czystości 
dróg i chodników. Kto jest odpowie-
dzialny za  usuwanie śniegu, błota po-
śniegowego, sopli lodu?
Jest kilka podmiotów, które muszą dbać 
o należyte utrzymanie dróg i chodników. 
Są to zarządcy dróg, gmina oraz miesz-
kańcy, których nieruchomości przylega-
ją bezpośrednio do chodników. Zgodnie 
z obowiązującym prawem osoby i podmio-
ty odpowiedzialne za utrzymanie porządku 
na drogach i chodnikach muszą to robić 
niezwłocznie, to jest w dniu wystąpienia 
zanieczyszczeń. Właściciele nieruchomości 
przylegających do chodników mają obo-
wiązek je odśnieżać, usuwać z nich błoto, 
a także sople z rynien i dachów, jeżeli zagra-
żają przechodniom. Warto sobie uświado-
mić, że nieprzestrzeganie tych obowiązków 
grozi karą grzywny. By budżet domowy nie 
ucierpiał, trzeba na bieżąco dbać o porzą-
dek wokół własnej posesji. Porządkowanie 
nie może jednak polegać na tym, że błoto 
czy śnieg przesuwamy na sąsiednią posesję 
lub na ulicę stwarzając zagrożenie dla pie-
szych i kierowców. Dbajmy o porządek, ale 
nie kosztem innych.
Dziękuję za rozmowę.

(red)
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„Biblioteka aż się prosi, abyś książki z niej 
wynosił…” – to jedno z haseł zapropono-
wanych przez uczniów podczas happenin-
gu pt. „Czytam, czytasz, czytamy…”. Choć 
brzmi dwuznacznie, wiadomo, chodzi o wy-
pożyczanie i zachętę, by sięgać po słowo 

pisane jak najczęściej. Mieliśmy czytać pod 
platanem, ale pogoda „odprawiła” nas do 
Domu Kultury i tu odbyły się czytelnicze 
„harce”: przysiady z książką, układanie ha-
seł, „plakatowanie”, kalambury z postaciami 
literackimi, śmianie się na różne sposoby 
(7 października to Międzynarodowy Dzień 
Śmiechu) i głośne czytanie „Quo vadis”. 

Lektury w takim „wydaniu” nagle stają się 
interesujące.
Szkoła bierze udział w Narodowym Progra-
mie Czytelnictwa. Tak, są korzyści mate-
rialne – 193 nowe książki do biblioteki, ale 
najważniejsza jest idea. Idea czytania spraw-

dziła się też w Tygodniu Patrona szkoły. 
Trzeba mieć wiele umiejętności i odwagi, 
by czytać na głos wiersze Baczyńskiego 
(stąd wielu śmiałków spośród panów). Za-
zwyczaj wśród uczniów „zdarza” nam się 
nowy Krzysztof i ten już nie ma wyjścia… 
z natury poezję swego imiennika lubi. 
Podczas uroczystości ślubowania klas 

pierwszych 14 października, wspomina-
liśmy wydarzenia sprzed 20 lat. Jesienią, 
kilka miesięcy przed pierwszą maturą w Li-
ceum w Kozach, cała społeczność szkolna, 
a prym wiedli rodzice uczniów, pracowała 
nad wyborem imienia, sztandarem i przy-
spieszeniem budowy murów przyszłej hali 
sportowej. Dziś trzeba pamiętać o wczoraj. 
Wielu osób, wtedy zaangażowanych całym 
sercem, już z nami nie ma.

Październik to też miesiąc cyklicznych wy-
jazdów na wykłady uniwersyteckie – tym 
razem dla geografów zainteresowanych 
budową Układu Słonecznego i teorią Po-
wstania Wszechświata. Brzmi patetycznie 
i jakby nudno, ale jeśli chodzi o wiedzę 
astronomiczną i kosmologię, to naukow-
cy-ścisłowcy „wciąż gonią króliczka”. Jeśli 
żyjemy wiedzą i poezją, to w sporcie różnie 
bywa; ambicji do biegania po boisku piłkar-
skim i na przełaj w deszczu licealistom nie 
brakuje. A siłacza, brązowego medalistę Mi-
strzostw Świata w Trójboju Siłowym mamy 
u siebie. Powierzamy mu często funkcję 
chorążego sztandaru.

Było też coś po angielsku – dokończenie 
tegorocznej edycji projektu wymiany pol-
sko-niemieckiej. Kilka uczestniczek wizyty 
w Bergheim k. Kolonii przygotowało pre-
zentacje multimedialne w języku angielskim 
i zaprezentowało je młodszym kolegom. To 
ważny element każdego projektu – mówie-
nie o nim. Trzeba też podziękować. Bez 
wsparcia organizacyjnego i finansowego 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzie-
ży ta, dla wielu „przygoda życia”, nie byłaby 
możliwa. 

O innych sukcesach i poza programowych 
działaniach licealistów oraz naszych absol-
wentów (np. pracownika Royal Holloway 
University of London) warto czytać na 
stronie internetowej szkoły lub Facebook’u. 

(Alina Nowak)

SP nr 1 po raz drugi odwiedziła grupa krakowskich aktorów z przed-
stawieniem pt. „Dziękuję, przepraszam i proszę, czyli zasady do-
brego zachowania”. Piosenki,  wiersze, anegdoty posłużyły do kre-
owania odpowiednich postaw i zachowań, a także przypomnienia 
kanonów pozytywnych, kulturalnych. Uczniowie wspólnie z akto-
rami wystąpili w inscenizacjach, ucząc się dobrych manier.      (SP 1)

3 października w SP1 rozpoczęła się kolejny raz zbiórka makulatury 
pod hasłem: „Zbieraj makulaturę – chroń las”. W szkole zbierane są: 
gazety, czasopisma, książki, katalogi, foldery, tektura, kartony, itp. 
Akcja będzie trwać do 28 kwietnia 2017 r. Organizatorzy planują na-
grody na zakończenie zbiórki. Zebrana kwota zasili także konto Rady 
Rodziców. 

(SP 1)

Czytelniczy zawrót głowy

Lekcja dobrego 
wychowania

 Makulatura przez pół roku
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Zachmurzone niebo i aura bliska zimowej nie zniechęciła członków SKKT-PTTK Gro-
niczki do kolejnej wyprawy. 8 października koziańscy turyści odwiedzili Beskid Sądecki 
i zdobyli jego najwyższy szczyt – Radziejową (1266 m. n.p.m.). Wycieczkę zorganizowało 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oddział w Bielsku-Białej, przy finansowym wsparciu Po-
wiatu Bielskiego. 

(SP 1)

Mini-piłka nożna
Piłkarze z SP nr 1 wzięli udział w półfinale 
mistrzostw powiatu w mini-piłce nożnej na 
Orliku w Czechowicach-Dziedzicach. Po 
zwycięstwie 2:1 z Wilkowicami i porażce 
0:2 z gospodarzami, uczniowie „Jedynki” 
zakończyli zmagania na 2. miejscu.

(SP 1)

Szachowa 
rywalizacja

W Ligocie Miliardowicach 18 październi-
ka odbyły się powiatowe eliminacje Woje-
wódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Szachach. W turnieju wzięło udział 
12 czteroosobowych drużyn z powiatu biel-
skiego. „Jedynka” wywalczyła 2. miejsce, 
awansując do półfinału, w którym tydzień 
później zajęła miejsce tuż za podium. 

(SP 1)

Pierwsze miesiące w przedszkolu pełne były 
wrażeń i nowych ciekawych doświadczeń. 
Przedszkole Publiczne liczy już 12 oddzia-
łów przedszkolnych, w tym roku dołączyły 
trzy nowe grupy: „Słoneczka”, „Kaczuszki” 
i „Kotki”. Sześć najmłodszych grup przed-
szkolaków znajduje się w budynku naszej 
placówki,  cztery zerówki  w Szkole Pod-
stawowej nr 1 i dwie grupy pięciolatków 
w Szkole Podstawowej nr 2.

Najmłodsi przyzwyczaili się już do nowego 
otoczenia, poznali rówieśników, nauczyciel-
ki oraz przedszkole. Zdążyli poznać zasady 
bezpiecznego poruszania się po drogach, 
szukali pierwszych oznak jesieni, poznawali 
smaki, zapachy oraz wygląd warzyw i owo-
ców. Na zajęciach  kulinarnych robili szasz-
łyki i sałatki owocowe, soki, syrop z cebuli 
i sałatki warzywne. Dzieci utwierdziły się 
w przekonaniu, że jedzenie warzyw i owo-
ców jest zdrowe i ważne dla ich rozwoju.

W Dniu Przedszkolaka maluchy założyły 
fantazyjne nakrycia głowy, które wykonały 
w domu wraz z rodzicami. Wspólnie uczest-
niczyliśmy w zabawach animacyjnych, 
konkursach i tańcach. Podczas ceremonii 
Pasowania na Przedszkolaka najmłodsi wy-

chowankowie przedstawili swój pierwszy 
program artystyczny dla rodziców i gości 
oraz uroczyście zostali przyjęci do grona 
Przedszkolaków.

Dużym przeżyciem dla nich był kontakt 
z prawdziwymi aktorami, którzy przyjechali 
do przedszkola z przedstawieniami: „Pino-
kio”, „Przygody Okruszka”, „Jak Marysia 
mała słonko złapać chciała”, „Audycja mu-
zyczna”, „Kot w butach”. 
 

Kolejne miesiące dostarczą przedszkola-
kom dużo atrakcji. Będą akcje ekologicz-
ne,  zbiórka makulatury, baterii, kasztanów 
i żołędzi dla leśnych zwierząt, zbiórka opa-
kowań po klejach oraz wycieczki. Wkrótce 
wizyta św. Mikołaja oraz przedstawienie 
przygotowane przez naszych rodziców.

Naszą dobrą tradycją jest aktywny udział 
wychowanków i ich rodzin we wspólnych 
zabawach. 

(PP)

Radziejowa zdobyta

Co słychać w Przedszkolu Publicznym?
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Turniej intelektualno-humorystyczny to 
nowa inicjatywa koziańskich gimnazjalistów. 
Po raz pierwszy w historii szkoły w szran-
ki stanęli  uczniowie i nauczyciele. Musieli 
oni odpowiedzieć na pytania przygotowane 
przez klasę 2b oraz wykazać się umiejętno-
ścią tworzenia dwuwierszy czy znajomością 
utworów muzycznych. Poziom startujących 
był wyrównany, atmosfera – niepowtarzalna, 
wspomnienia niezapomniane! 
Dobrą zabawą uczcili obchody Dnia Komi-
sji Edukacji Narodowej, podczas których 
uczestniczyli w uroczystej akademii i ślubo-
waniu klas pierwszych. Atmosferę podgrzały 
śpiewy, kwiaty, życzenia. 

 (Anna Lasek)

Blisko 100 pierwszoklasistów  Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Kozach wzięło udział 
w inauguracyjnej odsłonie projektu „Bez-
piecznie z Profi Credit”.
Z dziećmi spotkały się siatkarki BKS Profi 
Credit Bielsko-Biała – Aleksandra Trojan 
i Magdalena Gryka, a także podkomisarz 
Radosław Kolasa z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach oraz Alfred Brud-
ny z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Bielsku-Białej. 
Rozmawiano o przestrzeganiu zasad bez-
piecznego poruszania się po drogach oraz 
bezpieczeństwie podczas imprez masowych, 
meczów czy koncertów.  Spotkanie zdomino-
wała wymiana zdań na temat siatkówki i biel-
skiego klubu, a zaproszone siatkarki odpowia-
dały na wiele pytań młodzieży. – Gdyby nie 
siatkówka, pewnie zostałabym nauczycielką 
– stwierdziła środkowa bielskiej drużyny. 
Najmłodsi otrzymali ulotki o bezpieczeń-
stwie ruchu drogowego oraz opaski od-
blaskowe od sponsora PROFI CREDIT 
Polska S.A.  Opaski trafią również do po-
zostałych uczniów gimnazjum. Dzieci do-
stały 100 darmowych zaproszeń na mecz 
bielskiej drużyny w rozgrywkach ORLEN 
Ligi, a osoby, zadające pytania siatkarkom 
otrzymały książki o historii BKS-u.

(RED/BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała)

Drużynowe sztafety lekkoatletyczne
Po raz pierwszy w historii zawodów Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czechowi-
cach-Dziedzicach odbyły się drużynowe sztafety lekkoatletyczne. Gminę Kozy reprezentowała 30-osobowa ekipa SP nr1 w Kozach 
z klas II, III, IV, V, VI. W zawodach, licznie obsadzonych przez sportowców ze szkół  powiatu bielskiego, reprezentanci naszej placówki 
w konkurencji chłopców i dziewcząt zajęli IV miejsce.              (SP 1)

Święto całej szkoły

Bezpieczni gimnazjaliści
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Przez ostatnich 20 lat firma Klingspor rozwi-
nęła w Kozach świetnie prosperujący zakład 
produkcyjny. Zwieńczeniem wieloletniej 
obecności na rynku polskim jest wyproduko-
wanie 17 października br. miliardowej tarczy 
do cięcia. Tarcza opuściła linię produkcyjną 
dokładnie o godzinie 12.50 otwierając kolej-
ny rozdział historii firmy. 
– Miliardowa tarcza to wielkie osiągnięcie 
dla naszej spółki, ale to, co cieszy mnie naj-
bardziej, to  zadowolenie naszych pracowni-
ków. Ten sukces to ich dzieło – podkreśla Jan 
Gaj, prezes zarządu. 
By zrozumieć fenomen koziańskiego za-
kładu, wróćmy do 1995 roku. – Niemiecka 
Spółka  Klingspor zwróciła się do mnie z pro-
pozycją założenia oddziału w naszym kraju. 
Nie zastanawiałem się długo – opowiada  Jan 
Gaj.  – 4 hektarowa działka w Kozach była 
dla nas idealna. Jesienią 1995 roku rozpo-
częliśmy budowę i przebudowy istniejącej 
infrastruktury. Początki nie były łatwe. Kiedy 
w 1996 roku pojawił się w Kozach tir z ma-
teriałami i sprzętem okazało się, że trzeba 
rozładować go ręcznie. Dokonaliśmy tego 
w trzyosobowym składzie, wypakowując 
łącznie 24 tony z samochodu, zanim dosta-
liśmy się do wózka widłowego, będącego na 
samym końcu załadunku – dodaje.
Sprawnie przeprowadzona inwestycja to 
duża zasługa naszego rozmówcy. – Wraz 
z pierwszymi współpracownikami przesze-
dłem przez każdy etap awansu zawodowego. 
Byliśmy odpowiedzialni za produkcję, trans-
port, logistykę, zaopatrzenie  – wylicza szef 
polskiego oddziału. Uruchamiając produk-
cję tarcz w 1996 roku zatrudniano 36 osób. 
Obecnie pracuje 500 osób. – 75 procent to 
mieszkańcy Kóz. Bardzo nas to cieszy, bo to 
osoby, które tworzą z nami firmę od wielu 
lat, troszcząc się o jej rozwój. Kiedy zaczyna-
liśmy była pasja i zapał młodych ludzi. Wie-
lu z nich jest z nami do dzisiaj, kształcili się 
i zajmują wyższe stanowiska  – mówi Jan Gaj. 
Tak liczna załoga ma do dyspozycji ponad 
100 tysięcy metrów kwadratowych – na tym 
obszarze znajdują się hale produkcyjne, ma-
gazyny, pomieszczenia biurowe i socjal-
ne. Obecnie roczna produkcja to ponad 
90 milionów tarcz ściernych, blisko 20 lat 
temu była 900 razy mniejsza. 
W portfolio firmy znajduje się 50 tysięcy 
różnych artykułów ściernych. W zakładzie 
w Kozach produkowane są narzędzia ścierne 
obrotowe, których zdecydowaną większość 
stanowią tarcze do cięcia i szlifowania. Poza 
tarczami produkowane są także ściernice list-
kowe talerzowe (SMT) oraz ściernice nasa-

dzane z płótna ściernego. 
– W początkowym okresie 
działalności  produkcja była 
tak niewielka, że nasze pro-
dukty wysyłaliśmy raz, dwa 
razy w miesiącu, dziś co-
dziennie sprzed magazynów 
odjeżdża kilka pojazdów. 
Produkowane w Kozach wy-
roby sprzedajemy na całym 
świecie. Trafiają one m.in. do 
Europy, Azji, Afryki, Amery-
ki Południowej i Północnej. 
Grupa Klingspor ma na świe-
cie blisko  40 aktywnie dzia-
łających spółek handlowych  
– informuje prezes.
Firma dba też o lokalne śro-
dowisko. – Również przyroda stanowi dla 
nas wyznacznik standardów bezpieczeństwa. 
Stosujemy wiele nowoczesnych technologii 
mających na celu ochronę środowiska i za-
pewnienie bezpiecznej pracy. Znajdujemy 
się w czołówce przedsiębiorstw prowadzą-
cych biznes zgodnie z przepisami – podkre-
śla prezes. Spółka wielokrotnie angażowała 
się również w projekty społeczne, kulturalne 
i sportowe, ważne dla wielu mieszkańców. – 
Od początku jesteśmy sponsorem wielu wy-
darzeń, m.in. Dni Kóz. Pomagamy szkołom 
w organizacji wyjazdów dla dzieci, w zakupie 
sprzętu, wspieramy kulturę i sport – mówi 
Sylwester Lelonek, kierownik działu mar-
ketingu. – Lokalne środowisko jest dla nas 
bardzo ważne, dlatego cieszę się, że możemy 
pomagać. Wspomniane Dni Kóz to też przy-
kład, że nasza współpraca z samorządem sta-
le układa się dobrze – uzupełnia prezes. 

W ciągu ostatnich lat model biznesowy i po-
dejmowane działania, dostrzeżone zostały 
przez kapituły wielu instytucji. Klingspor 
otrzymał m.in. nominację do nagrody Pra-
codawca Roku przyznawanej przez Business 
Centre Club, Ambasadora Polskiej Go-
spodarki za wkład w rozwój eksportu oraz 
najwyższe wyróżnienie dla Przedsiębiorcy – 
statuetkę Lidera Polskiego Biznesu dla firmy 
i jej Prezesa.
Przy obecnym tempie pracy, kolejny miliard 
pojawi się na koziańskim liczniku za niecałe 
10 lat. – Dla nas wyjątkowy był ten pierwszy. 
Skupiamy się na rozwoju, podnosimy naszą 
produktywność, inwestujemy. Niebawem 
pojawią się kolejne maszyny, dbamy też 
o odpowiednie standardy infrastrukturalne – 
kończy Jan Gaj.

(Mateusz Stwora)

Miliard w Kozach
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UROCZYSTOŚCI 
11 LISTOPADA

Podczas uroczystości 11 listopada 
pojawiły sie poczty sztandarowe

W 7. Biegu Niepodległości wystartowała 
rekordowa liczba, 400-tu uczestników
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W przededniu obchodów odbył się 
21. Konkurs Recytatorski

Kwiaty pod tablicami pamiątkowymi złożyli wójt Krzysztof Fiałkowski, za-
stępczyni wójta Anna Gacek-Bilczewska oraz sekretarz gminy Monika Olma

Wiązankę pod pamiątkowymi tablicami złożyli Bożena Sadlik - przewodnicząca 
Rady Gminy oraz wiceprzewodniczący - Jacek Kaliński i Bogdan Sitarz

Podczas wręczenia nagród swoje umiejętności zaprezentowała 
grupa rekonstrukcji historycznej Koziańskie Orły

Jeden z najmłodszych uczestników odebrał 
nagrodę od wójta Krzysztofa Fiałkowskiego

Biegacze otrzymali medale w poszczególnych 
kategoriach wiekowych

„Po wojskowemu znaczy sprawnie” - w pokazie wystąpili uczniowie 
z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej

W Domu Kultury odbyła się wystawa fotograficzna 
konkursu „Kozy, kozianie - zapis subiektywny”

Autorami fotoreportażu są: Andrzej Hałat, Krystyna Mirocha, Marek Małecki
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Piłkarska jesień dla seniorów LKS Orzeł 
Kozy nie była do końca udana. Nastroje 
w drużynie poprawiła końcówka zmagań 
w klasie B bielskiego podokręgu, która przy-
niosła podopiecznym trenera Dariusza Ku-
bicy kilka wartościowych rezultatów.

Sezon kozianie rozpoczęli od dwóch zwy-
cięstw po 1:0, zajmując lokatę w czołówce 
b-klasowych rozgrywek. Z kolejnych sześciu 
spotkań zespół z Kóz przegrał jednak aż 5, 
w tym walkowerem z „dwójką” Czarnych 
Jaworze wobec zdekompletowania druży-
ny, czy wysoko w Międzybrodziu Bialskim 
z tamtejszym Żarem.

Zła karta odwróciła się w ostatnim miesią-
cu, począwszy od 8 października i wygranej 
5:1 nad rezerwami ekipy z Wilkowic, choć 

to rywale jako pierwsi zdobyli gola podczas 
meczu w Kozach. Na konfrontację z Orłem 
zawitała następnie mocna „dwójka” biel-
skiego Rekordu, ale wygrać z walecznymi 
kozianami nie zdołała. Po dramatycznym 
meczu podopieczni Dariusza Kubicy trium-
fowali 3:2 w Kalnej, by w ostatnim meczu 
futbolowej jesieni po bardzo dobrym wy-
stępie ograć na własnym boisku 2:1 piłkarzy 
Rotuza Bronów, kończącego rundę na ligo-
wym podium.

LKS Orzeł przezimuje na 7. miejscu w gru-
pie liczącej 13 zespołów. Jesienią wygrał 
6 razy, jedno spotkanie zremisował, w pię-
ciu to konkurenci cieszyli się ze zwycięstw. 
Łączny bilans bramkowy to 17 goli strzelo-
nych i 23 stracone. 
Najskuteczniejszymi strzelcami wśród ko-

zian byli w minionej rundzie: Przemysław 
Zontek (4 bramki) oraz Dawid Żurek 
(3 bramki).       (R)

Wyniki seniorów Orła w rundzie jesiennej  
klasy B:
Zamek Grodziec – Orzeł Kozy                   0:1 (0:1) 
Orzeł Kozy – Groń Bujaków                       1:0 (0:0)
LKS Ligota – Orzeł Kozy                              2:0 (2:0)
Orzeł Kozy – Sokół Hecznarowice         0:2 (0:1)
Słowian Łodygowice – Orzeł Kozy         4:2 (1:1)
Czarni II Jaworze – Orzeł Kozy  3:0 (walko-
wer)
Orzeł Kozy – Sokół Zabrzeg                        3:1 (2:1)
Żar Międzybrodzie Bialskie – Orzeł Kozy 7:0 (1:0)
Orzeł Kozy – GLKS II Wilkowice           5:1 (3:1)
Orzeł Kozy – Rekord II Bielsko-Biała  0:0
Halny Kalna – Orzeł Kozy                           2:3 (1:2)
Orzeł Kozy – Rotuz Bronów                       2:1 (1:0)

Skład drużyny: Dominik Orszulik, Filip 
Pilch, Jakub Polakowski, Jakub Honkisz, 
Mateusz Stwora, Radosław Stefko, Łukasz 
Duźniak, Daniel Mańkowski, Nikodem 
Bryzek, Krzysztof Brycz, Michał Radwan, 
Przemysław Zontek, Tomasz Honkisz, 
Jakub Kunicki, Kacper Kołoczek, Michał 
Marańda, Piotr Ozimina, Grzegorz Puda, 
Jacek Skowroński, Roman Cholewa, Seba-
stian Linowski, Marek Makarewicz, Dawid 
Żurek, Arkadiusz Majdoń, Konrad Stefko, 
Dominik Dobranowski

Trener: Dariusz Kubica

Puchar Gminy Kozy będzie stawką piłkar-
skiego turnieju dla juniorów młodszych.

Zarząd LKS Orzeł organizuje kolejne za-
wody piłkarskie, które mają wesprzeć roz-
wój sportowy dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Kozy. 

W hali Centrum Sportowo-Widowisko-
wego w Kozach, w sobotę 26 listopada, 
odbędzie się I Jesienny Turniej Piłki 
Nożnej Juniorów Młodszych o Puchar 
Gminy Kozy pod patronatem Wójta 
Gminy Krzysztofa Fiałkowskiego oraz 
patronatem medialnym „Koziańskich 
Wiadomości”. 
W rywalizacji, która rozpocznie się w go-
dzinach porannych będzie uczestniczyło 
5 drużyn z Kóz i pobliskiego regionu. 

(M)

Tenisiści stołowi LKS Orzeł Kozy rozpoczęli 
bieżący sezon znakomitymi występami.

Od połowy października drużyna z Kóz wy-
stępuje na szczeblu Ligi Okręgowej Śląskie-
go Związku Tenisa Stołowego. Podopieczni 
trenera Łukasza Żaczka zaliczyli dotychczas 
cztery występy ligowe, wszystkie przyniosły 
pomyślny finał, na wagę pozycji lidera roz-

grywek. Wyższość koziańskich pingpongi-
stów uznać musieli: Fundacja Talent II 

Cieszyn (8:2), PKS Olim-
pijczyk Gilowice (9:1), UKS 
Wisła Wiślanie (9:1) oraz 
ostatnio w hali w Kozach 
ULKTS II Pszczyna (10:0). 
Zawodników Orła czekają 
jeszcze mecze z drużynami 
z Lędzin, Mikołowa, Lesznej 
Górnej, Żywca, Chybia i Wę-
gierskiej Górki.
Mecze ligowe seniorów od-
bywają się w czwartki, a do-

mowe kozianie rozgrywają w hali Centrum 
Sportowo-Widowiskowego w Kozach. Tu 
również – w poniedziałki od godziny 18:00 
i czwartki od godz. 17:00 – prowadzone są 
zajęcia treningowe. 

(M)

Zagrają o trofeumZwycięstwa przy stołach
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Znakomity finisz Orła
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W meczu z GLKS II Wilkowice kozianie zaaplikowali rywalom pięć goli. 
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Jesienne zmagania piłkarskie 
trampkarzy i juniorów młod-
szych z Kóz z rówieśnikami 
pomogły im zdobyć kolejne 
doświadczenia. 

Trampkarze, występujący pod 
szyldem LKS Gimnazjum-
-Orzeł, rywalizowali w III 
lidze wojewódzkiej. Za prze-
ciwników podopieczni trene-
ra Przemysława Grenia mieli 
ekipy Rekordu Bielsko-Biała, 
Siódemki Tychy, Sokoła Woli 

i LKS-u Bestwina, plasując się 
dokładnie w środku stawki.
Na poziomie wojewódzkiej 
III ligi walczyli także ju-
niorzy młodsi, nad którymi 
trenerską pieczę sprawował 
w minionej rundzie Mariusz 
Wacławski. Kozianie w swo-
jej grupie znaleźli się za mło-
dymi zawodnikami BBTS 
Bielsko-Biała i Czarnych-
-Górala Żywiec, a przed ró-
wieśnikami z Przyborowa.

Młodzieżowe szlify

Początkiem listopada (3-6.11) w Wilnie 
odbyła się ósma edycja Międzynarodo-
wego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt 
i Chłopców. Kozy reprezentowała drużyna 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Rankiem, 3 listopada, na parking gimnazjum 
w dzielnicy Wilna – Awiżenie podjechał au-
tokar z czterema drużynami zaproszonymi 
na międzynarodowe zawody siatkarskie. 
Oprócz naszej reprezentacji były KPS Lip-
nik i PLKS Beskidy z Hałcnowa.
Dziewczęta i chłopcy zostawili swoje ba-
gaże w klasach i cała ekipa wybrała się wraz 
z przewodnikiem zwiedzać miasto. Program 
dnia wypełniony był co do minuty. – Pozna-
waliśmy część polskiej historii, odwiedzając 
cmentarz na Rossie i grób matki marszałka 
Piłsudskiego, w którym pochowane jest rów-
nież jego serce. Po złożeniu kwiatów poje-
chaliśmy do klasztoru Sióstr Miłosierdzia 
Bożego, gdzie mieszkała św. siostra Fausty-
na.  Zwiedziliśmy też pięknie odrestaurowa-
ny, położony wśród jezior zamek w Trokach, 
dawnej stolicy Litwy – relacjonuje opiekun 

szkolnej ekipy Monika Zembowicz. 
Podczas rywalizacji sportowej sześć dru-
żyn żeńskich rozegrało spotkania do 
dwóch wygranych setów systemem „każdy 
z każdym”. Dziewczęta z Kóz dzielnie ata-
kowały i odpierały ataki starszych i bardziej 
doświadczonych prze-
ciwniczek, ostatecznie 
zajmując 5. miejsce. – 
Mimo iż młodzież spę-
dzała w hali sportowej 
wiele godzin, spragnio-
na siatkówki do późna 
kibicowała swoim ko-
leżankom i kolegom, 
dobrze się przy tym 
bawiąc – opowiada tre-
nerka siatkarek z Kóz.
Najlepszą zawodniczką 
gimnazjalnej drużyny 
została Sandra Sapeta, 
zespół wystąpił w Wil-
nie w składzie: Zuzan-
na Tomalik (kapitan), 
Julia Markiel, Natalia 

Hycnar, Sandra Sapeta, Karolina Szaliga, Alek-
sandra Skrudlik, Anna Jurzak, Dżesika Tarna-
wa, Julia Fiter, Dorota Trojanowska, Paulina 
Koczaj, Kinga Mrowiec, Dominika Bułka, Ju-
styna Honkisz, Paulina Wątroba. 

(MZ/R)

Siatkarki zagrały w Wilnie

Sekcje lekkiej atletyki i szachów, przezna-
czone dla dzieci i młodzieży, z powodze-
niem funkcjonują od kilku tygodni w ra-
mach Ludowego Klubu Sportowego Orzeł 
Kozy. 
Zajęcia sportowe realizowane będą również 
w okresie zimowym.

Sekcja lekkiej atletyki:
Młodzicy (rocznik 2003-2002) – ok. 7 osób, 
trener Beata Harat. 

Treningi – sala gimnastyczna SP nr 2 w Kozach, 
poniedziałki  godz. 16-17 
środy               godz. 17-18

Dzieci starsze i młodsze (rocznik 2008-
2004) – ok. 20 osób, trener Beata Harat. 
Treningi – sala gimnastyczna SP nr 2 w Kozach, 
poniedziałki  godz. 15-16 
środy               godz. 16-17

Sekcja szachowa:
Grupa młodsza – ok. 20 osób, trener Michał 
Paździora. 
Treningi – sala 105  w SP nr 2 w Kozach 
wtorki       godz. 14.15-15.45
Grupa starsza – ok. 7 osób, trener Michał 
Paździora. 
Treningi – w budynku klubu LKS Orzeł,  
na I piętrze 
wtorki       godz. 16.00-17.30

(RED)

Zainteresowanie nowymi sekcjami 
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Po jesiennych meczach ligowych drużyna juniorów młodszych podsumowała 
rozgrywki na wspólnym spotkaniu
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Górskie zbocza dawno już pokryły się skąpa-
ną w świetle słońca (albo we mgle i mżawce) 
czerwienią, gawrony plądrują nasze trawniki 
w poszukiwaniu żołędzi i innych smakołyków, 
a w powietrzu czuć zapach suchych liści oraz 
szczególny rodzaj chłodu, który szczypaniem 
przypomina, że mrozy już za chwilę. Miałam 
pisać dziś o tych niewątpliwych urokach jesieni, 
ale niestety nie mogę, gdyż popełniłam tego po-
ranka błąd: mianowicie, sięgnęłam do lodówki 
po opakowanie parówek na śniadanie dla dzie-
ci. Zawsze sprawdzam, co jemy, i tym razem 
zerknęłam więc na opakowanie. Przeważająca, 
zarówno pod względem rzucającej się w oczy 
grafiki, jak i zajmowanego miejsca, część etykie-
ty sprawiała przyjazne wrażenie. Uśmiechnięte 
kotki, pieski i krówki informowały mnie, że zfo-
liowane jasnoróżowe kształty o identycznym 
rozmiarze to właśnie „parówki”. Jednocześnie, 
za pomocą jaskrawej kolorystyki, wesołych 
minek i raczej dziecinnej stylistyki, zasugerowa-
no, że te właśnie parówki są odpowiednie dla 
najmłodszych, a w dodatku – jak podkreślono 
na etykiecie – zostały wykonane z drobiu. Mój 
wzrok powędrował jednak nieco niżej, gdzie 
drobniutkie napisy informowały, że „drób”, 
w rozumieniu producenta, zawiera w sobie ta-
kie specjały jak skóry wieprzowe, kasza manna, 
wzmacniacz smaku E621, izoaskorbian i azotyn 
sodu oraz aromat dymu wędzarniczego. No tak, 

pomyślałam z przekąsem, wiadomo, że dzieci 
nie mogą obyć się bez aromatu dymu wędzar-
niczego! Przy wszystkich wymienionych do-
datkach, główne, czyli stanowiące nieco ponad  
20 procent, składniki owych parówek: skóry 
z indyka i mięso mechanicznie oddzielone od 
kurcząt i indyków, wydały mi się rarytasami, 
a wypełniacz w postaci wody: błogosławień-
stwem. Zastanawiam się, jak na podobne ety-
kiety będą w przyszłości reagować nasze dzie-
ci, gdy same znajdą się w roli rodziców. Być 
może nie zareagują wcale, jeśli wychowamy 
pokolenie karmione paszą, bo trudno to inaczej 
nazwać, która niewiele ma wartości odżyw-
czych, uzależnia za to od sztucznego wyglądu 
i sztucznego smaku do tego stopnia, że wiele 
z naszych pociech już teraz niechętnie patrzy 
na zwykłe „niewspomagane” produkty. Nie-
stety, ale dzieciństwo wyrabia nawyki żywie-
niowe na przyszłość.  Jest taka zabawna historia 
o żywieniu wśród średniowiecznych mnichów, 
którą słyszałam już kilka razy. Podobno, aby 
ominąć związane z postem zakazy, bobra uzna-
no niegdyś za rybę. Jak wiemy i w dzisiejszym 
świecie marchew uznano za owoc, a ślimaka za 
rybę lądową, dzięki czemu (zrządzeniem losu 
oczywiście), portugalscy producenci dżemów 
marchewkowych oraz francuscy hodowcy 
winniczków nie mają się gorzej pod względem 
dofinansowań, niż ich koledzy zajmujący się 

bardziej standardowymi rodzajami owoców 
i ryb. Najwidoczniej w dziedzinie tego, co do-
puszcza się na sklepowe półki, również doszło 
do jakichś śmiesznych skrajności, skoro skórki 
wieprzowe uchodzą za drób. Jedno jest pewne: 
producenci, którzy zajmują się wytwarzaniem 
jedzenia na masową skalę, nie czują względem 
nas zbyt dużej lojalności, i my więc powinniśmy 
być w stosunku do nich podejrzliwi i zawsze, 
dopóki wciąż możemy, czytać skład kupo-
wanych produktów. Nie wiadomo, do jakich 
jeszcze absurdów może dojść w przyszłości. 
Przyjęto niedawno na naszym kontynencie 
umowę, kładącą interes dużych międzynaro-
dowych firm ponad interesem państw. Znaczy 
to, że jeśli producent uzna podawanie składu 
żywności za niezgodne z jego interesem, to 
będzie mógł skład zataić i pozwać państwo, 
które mu to uniemożliwi. Dlatego ważne jest, 
abyśmy – zwłaszcza teraz – patrzyli na ręce za-
równo tym, którzy u nas odpowiedzialni są za 
podobne regulacje, ale także sobie, gdy sięgamy 
po smakowicie wyglądające produkty. Nieste-
ty, tak samo, jak prawo kanoniczne nie może 
zmienić bobra w rybę, kolorowe zwierzątka na 
opakowaniu parówek nie mogą zmienić truci-
zny w zdrowe śniadanie dla dzieci. I nie ma co 
śmiać się ze średniowiecznych mnichów, bo, 
jak widać, my – ludzie współcześni – bywamy 
śmieszniejsi.                                     (Aleksandra Radlak)

Uczniowie szkół podstawowych z ogromnym zaangażowaniem wykonują w naszej czytelni pięk-
ne kartki dla chorych dzieci w ramach akcji dobroczynnej Marzycielska Poczta. Pierwszą partię 
pocztówek klasa III b SP nr 2 wysłała do 10-letniego Krystiana wraz z listem napisanym w ich 
imieniu przez wychowawczynię. Z kolei historia choroby pięcioletniej Natalii wzruszyła zerów-
kowiczów ze SP nr 1 do tego stopnia, że postanowili się z nią zaprzyjaźnić. Wysłali do niej wyko-
nane przez siebie serca i bajkowe zwierzątka. Uczniowie klasy II b ze SP nr 2 pisali listy i kartki do 

Mateuszka. Mar-
tynka była adre-
satką listów od ko-
leżanek i kolegów 
z klasy III c SP nr 
2. Natalka z Piły 
otrzymała kartki 
od klasy II a SP  
nr 2. Śliczne ry-
sunki powędrowa-
ły do Nikolki z Lu-
blina z gorącymi 
pozdrowieniami 
od zerówkowi-
czów ze Szkoły 
Podstawowej nr 1. 

fo
to

: G
BP

Felieton

Gdy bóbr jest rybą, a marchew owocem

Konkurs Recytatorski 
Poezji Patriotycznej

Zbigniew Herbert zapisał niegdyś, że naród, 
który traci pamięć – traci sumienie. Pielęgno-
wać pamięć można przeróżnie. Jedną z form 
dbałości o wrażliwość na wartości patriotycz-
ne jest kultywowanie i szerzenie szacunku 
do sztuki o tematyce patriotycznej, w tym 
do literatury. Stąd ogłaszany corocznie przez 
Dom Kultury w Kozach Konkurs Recytator-
ski Poezji Patriotycznej.
W tym roku wzięła w nim udział rekordowa 
liczba osób, bo aż 37. młodych recytatorów 
przygotowanych przez łącznie 19. opiekunów 
artystycznych. Warto zaznaczyć, że Konkurs 
poprzedzony był wewnątrzszkolnymi elimi-
nacjami, co oznacza, że chętnych do udziału 
było jeszcze więcej. Gratulujemy i dziękujemy 
wszystkim uczestnikom oraz tym, którzy ich 
wspierali. Wyniki oraz szczegóły konkursu do-
stępne są na stronie Domu Kultury w Kozach 
(www.domkultury.kozy.pl).

(Sabina Piskorek-Oczko)

Piszemy kartki do chorych dzieci
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Coroczny Międzynarodowy Festiwal Chó-
rów GAUDE CANTEM im. Kazimierza 
Fobera tradycyjnie przyciągnął wielu mi-
łośników muzyki wokalnej. Tegoroczna 
odsłona (20-22 października) odbyła się 
w Bielsku-Białej oraz w wielu miejscowo-
ściach powiatu bielskiego. Nie zabrakło 
również koziańskiego akcentu w tym nie-
zwykle fascynującym wydarzeniu. 
Chór Domu Kultury w Kozach (dyr. 
Anna Czaplińska-Syjota) wziął udział w  
warsztatach chóralnych prowadzonych 
przez znakomitych wykładowców: prof. 
dr hab. Elżbietę  Wtorkowską – dyrygen-
ta, dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu 
i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej  
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,  
dr hab. Włodzimierza Siedlika – dyrygenta, 
kierownika Katedry Chóralistyki Akademii 
Muzycznej w Krakowie, adiunkta Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
Podczas zajęć warsztatowych przygotowa-
no koncert inauguracyjny Festiwalu, który 
odbył się 21 października w Kościele Je-
zusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka na 
os. Karpackim w Bielsku-Białej. Podczas 
koncertu można było usłyszeć utwory: 
Miszę G-dur (D 167) Franz’a Schubert’a, 
„Ave verum” Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta, „Panis Angelikus” Cesara Franck’a 

oraz kompozycję napisaną specjalnie dla 
festiwalu – „Śpiewaj radośnie” Mirosława 
Gałęskiego.

Festiwal to nie tylko konkursy i warsztaty. 
Pieśń chóralną można było usłyszeć w wie-
lu miejscach naszego powiatu, m.in. w Biel-
sku-Białej, Zebrzydowicach, Godziszce, 
Jasienicy, Bystrej Śląskiej, Goleszowie i Ko-
zach. W sobotę odbył się koncert muzyki 
chóralnej w Pałacu Czeczów, podczas któ-
rego wystąpiły Chór „Wrzos” z Głębowic  

(dyr. Leszek Górkiewicz) oraz Chór „Bre-
vis” z Bielska-Białej (dyr. Dominika Jur-
czuk-Gondek). W niedzielę Chór „Zasolni-
ca” z Porąbki (dyr. Barbara Gacek) wystąpił 
podczas mszy świętej w Kozach Gajach.  
Głównym organizatorem tego rozśpiewa-
nego święta był Polski Związek Chórów 
i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej. Festi-
wal współorganizował m.in. Dom Kultury 
w Kozach.

(DK)

Koziańskie akcenty
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Filmowo z Gruzji
Miłośnicy podróży i entuzjaści krótkofa-
larstwa podziwiali w Pałacu Czeczów film 
z wyprawy beskidzkich krótkofalowców do 
Gruzji. Tym razem krótkofalowcom udało 
się nawiązać z terenu Gruzji ponad 3200 
łączności radiowych z 66 krajami świata, 
promując w ten sposób Polskę i nasz region.

Największym sukcesem było dotarcie na 
wysokość 3000 m n.p.m.  ze sprzętem 
radiowym w Wielkim Kaukazie (2 metry 
śniegu!) i połączenie się z tego miejsca 
m.in. z: Cyprem, Izraelem, Stanami Zjed-
noczonymi (dystans 10 tys. km) i Polską. 
Za sukces uznać należy także nawiązanie 
10 łączności z Polską ze szczytu Tsivi 
w Górach Gomborskich mocą nadajnika 
zaledwie 5 Wat! 

W ubiegłym roku prezentowano w po-
dobnej formie relację z wyprawy na Kretę.

(Dariusz Pegza, Marek Małecki/red)

LO w bibliotece
Licealny happening „Czytam, czytasz, czytamy” zakończył się 7 października w gminnej 
bibliotece.  Bibliotekarze przekonywali młodych ludzi, że ta instytucja jest atrakcyjnym 
dla nich miejscem, bo tutaj mogą wypożyczyć książki, skorzystać z komputera, przeczy-
tać prasę, odrobić lekcje, ale też uczestniczyć w interesujących spotkaniach.  Uczniowie 
chętnie deklarowali, że postarają się więcej czytać.

(gbp)
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Niemal 40 lat temu przyszedł na świat 
w porodówce, mieszczącej się w dzisiejszym  
Pałacu Czeczów. Teraz wrócił do miejsca 
urodzenia z wyjątkową wystawą, którą moż-
na podziwiać do 10 grudnia w Pałacu. 
Dariusz Fluder (ps. Darius von Fluder) – 
etnolog, ekonomista, elektronik, rzeźbiarz 
i metaloplastyk, po raz pierwszy zdecydo-
wał się na wystawę indywidualną. Do tej 
pory brał udział w ekspozycjach zbioro-
wych w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, 
czy w Bielsku-Białej. Jego twórczość ma 
charakter dekoracyjny, w tym bardzo czę-
sto użytkowy. Wykonuje rzeźby z gliny, sta-

li i drewna, płaskorzeźby i maski etniczne, 
jak również lampy, kinkiety, zegary, obra-
mowania luster, a nawet – fascynujące go 
szczególnie – realizacje monumentalne, ta-
kie jak  zdobienia elewacji  budynków. Przy-
kładem ostatniej z wymienionych form jest 
kamienica w Bielsku-Białej – to popularna 
kawiarnia, której efektowna fasada wykona-
na jest z przekutej blachy. Blacha jest jego 
ulubionym tworzywem, z niej powstaje wie-
le rzeźb i płaskorzeźb. 
Ważna dla niego jest też ceramika. Część 
form rzeźbiarskich powstaje z gliny szamo-
towej, przykładem jest kolekcja etnicznych 

masek, czy wizerunki słowiańskich bóstw.
Dariusz Fluder inspiruje się głównie sztuką 
etniczną. Sięga po motywy regionalne (ma-
ski „djobłów” nawiązujące do „żywieckich 
godów”), słowiańskie (wzorując się na zna-
leziskach archeologicznych), jak i odleglej-
sze kulturowo, egzotyczne estetyki plemion 
afrykańskich, czy północnoamerykańskich. 
Fascynuje się też malarstwem Pabla Picas-
sa. Jest to autor wszechstronny, w swych 
wizjach artystycznych łączy wiele technik, 
warto więc skorzystać z okazji i zwiedzić 
jego wystawę w Pałacu.

(Sabina Piskorek-Oczko)

Dzieła wszechstronnego twórcy

Renesans na wesoło

 fo
to

: a
rc

h.
 D

K

 fo
to

: a
rc

h.
 D

K

W pogodny, jesienny wieczór 28 paździer-
nika, w Pałacu Czeczów odbył się koncert 
zespołu Bi-Bi Singers z Bielska-Białej. Wy-
konawcy zaproponowali publiczności po-
dróż po epokach, począwszy od renesan-
sowych pieśni, skończywszy na znanych 
współczesnych utworach jak np. „What a 
wonderful world” czy „ Yesterday”. Uwień-
czeniem tego wydarzenia było wspólne mu-
zykowanie z publiką, która z wielką radością 
śpiewała znane pieśni. Zespół Bi-Bi Singers 
miał ostatnio okazję porozumiewać się we 
włoskim języku pieśni z mieszkańcami peł-
nego zabytków Rzymu. Na co dzień czyn-
nie koncertuje w Bielsku-Białej i okolicach. 
Występuje też na międzynarodowych festi-
walach muzyki chóralnej, często zdobywa-
jąc wysokie nagrody.

(Natalia Gajowniczek/red)
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Jak widzą niewidomi? 
Które zmysły są im pomocne? 
Z tymi pytaniami próbowali sobie radzić 
uczniowie klas: II b SP nr 2, III a i III 
e SP nr 1.  Nie lada wyzwaniem okazała 
się zabawa w odczytanie zakodowanych 
wyrazów, uczestnicząc w niej mogli le-
piej wczuć się w sytuację niewidzących. 

Dzieci obejrzały oryginalną książkę na-
pisaną alfabetem Braille’a. Wszyscy  zro-
zumieli, że wzrok jest cennym darem, 
a osobom niewidzącym należy się szacu-
nek i wsparcie, bo dla nich zmaganie się 
z problemami w codziennym życiu jest 
bardzo trudne.

 (gbp)

Widzieć dotykiem
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T-rex w mini
Czy pradawne gady korzystały z usług 
wizażystów? 
Pytanie wydaje się wielce uzasadnione 
patrząc na portrety dinozaurów, które 
przez dwa tygodnie powstawały w biblio-
tece. Niektóre z prac młodych plastyków 
mogą intrygować. 

Ożywienie wśród młodych plastyków 
wzbudził wizerunek kota. Warsztaty pla-
styczne „Do dzieła” były okazją do wy-
czarowania z tekturowej rolki i kartoniku 
kociej sylwetki.          

                 (gbp)

Podczas zajęć języka angielskiego dorośli 
nie tylko uczą się mówić w obcym języku, 
ale też dowiadują się wiele o sobie. 
Przy okazji powtórki przyimków miejsca 
okazało się, że wolimy siedzieć na stole, 
niż pod stołem.  Ciekawostką okazało się 
też, że podając godziny i pory dnia po an-
gielsku nie mówimy „wpół do”, a „wpół 
po”. 
Takie mało zrozumiałe dla nas sformuło-
wania potrafią ożywić każde spotkanie. 
Nic więc dziwnego, że kursanci pilnie się 
uczą i nie przeszkadza im w tym ani gry-
pa, ani przeziębienia, ani inne, złośliwe 
wirusy.                                       

(gbp)

Świat  zapewne byłby nudny, gdyby nie 
było między nami  różnic. 

Uczniowie z klasy I a SP nr 2, którzy 
uczestniczyli w zajęciach z cyklu PO-
ZNAJEMY SIEBIE, dostrzegają różnice 
w wyglądzie ludzi, ich ubiorze, ale też 
w konstrukcjach budowlanych, czy przy-
rodzie. Dzieci wiedzą, że równie waż-
ne jak różnice są podobieństwa między 
nami, bo one zbliżają i pomagają budo-
wać przyjazne więzi. 
Jak zwykle nie zabrakło wspólnej zabawy.          

         (gbp)

Ciekawe, czy wszyscy wiedzą, co 
mają wspólnego ze sobą: lew, Gnie-
zno oraz 20 zł? 
Jeśli nie, to mogą zapytać uczniów z klasy 
III b SP nr 2, którzy na zajęciach z cyklu 
BIBLIOTECZNY DETEKTYW zostali 
już ekspertami w wyszukiwaniu podo-
bieństw. 
Pomógł im w tym krótki film o polskich 
symbolach narodowych oraz mapa, na 
której nanosili najważniejsze miasta i wy-
pisywali najciekawsze ich zabytki.             

(gbp)

Angielski 
w bibliotece 

Jaki byłby świat 
bez różnic?

Lew, Gniezno  
i 20 zł
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Chór zaprasza

Dom Kultury przypomina, że nadal można 
wstąpić w szeregi grupy teatralnej ‘czyżby’. 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 
10 roku życia, odbywają się w pracowni te-
atralnej Pałacu Czeczów w każdy czwartek 
o godzinie 17.30. Zachęcamy do udziału.

(DK)

‘Czyżbowy’ 
nabór trwa

Chór działający  przy Domu Kultury zapra-
sza do swego grona miłośników śpiewu.  Li-
czy się zapał, muzykalność, słuch muzyczny. 
Znajomość nut nie jest wymagana.
Próby zespołu odbywają się we wtorki i śro-
dy w godz. 19.00-20.30 w Domu Kultury. 
Chór zapewnia regularne ćwiczenia dykcji, 
emisji głosu, naukę śpiewu. Przyjdź i zobacz 
jaką frajdę daje zespołowe śpiewanie.

(DK)

Październikowe dzierganie
Uczestniczki DZIERGANIA WŚRÓD 
KSIĄŻEK na dobre zadomowiły się w bi-
bliotece. Co drugi wtorek nowymi pomy-
słami wspólnie motywują się do rozwijania 
swoich zdolności. Wzajemna pomoc po-
zwala na  coraz lepsze opanowanie nie tylko 
techniki szydełkowania, lecz również papie-
rowej wikliny, haftowania, wyszywania oraz 

tworzenia kwiatów. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich za-
interesowanych robótkami ręcznymi 
na wernisaż prac powstałych w biblio-
tece, do galerii Pałacu Czeczów w po-
niedziałek, 12 grudnia o godz. 17.00. 
Autorki prac obiecały poczęstunek z domo-
wych wypieków.                     (gbp)

cykle edukacyjne
dla grup zorganizowanych 

Gminna Biblioteka Publiczna

www.gbpkozy.pl
tel. 33 817 41 09

cykle edukacyjne
dla grup zorganizowanych 

Gminna Biblioteka Publiczna

www.gbpkozy.pl

tel. 33 817 41 09

propozycje spotkañ
dla uczestników
indywidualnych
 

propozycje spotkañ
dla uczestników
indywidualnych
 

BIBLIOTEKA CZYNNA
poniedzia³ek-pi¹tek 9-18 

sobota  8-12
 

kurs podstaw 
obs³ugi komputeraEnter

w godzinach pracy 
biblioteki

zwiedzanie
z przewodnikiem

spotkania integracyjne
przy robótkach rêcznych 

 warsztaty ceramiki 

kó³ko plastyczne

grupa zabawowa 
 

godz. 16.30

dla dzieci w wieku 6-10 lat

godz. 13.30

dla najm³odszych 

godz. 11

godz. 15

1 i 15 grudnia

5 grudnia

ka¿dy wtorek

21 listopada

6 grudnia

rodzinne 

dla seniorów

terminy ustalamy indywidualnieJarmark 
Rzeczy Ładnych

W piątek, 9 grudnia br. w godz. 8.00-19.00, 
w sali widowiskowej Domu Kultury odbę-
dzie się Jarmark Rzeczy Ładnych. Będzie 
można nabyć niepowtarzalne, ręcznie wy-
konane upominki świąteczne. Serdecznie 
zapraszamy!                     (DK)

Spotkanie 
ze Świętym 
Mikołajem

Dom Kultury zaprasza dzieci na spotkanie 
ze Świętym Mikołajem, które odbędzie się 
w niedzielę, 4 grudnia o godz. 16.00 w sali 
DK. Bilety w cenie 10 zł można nabywać 
w biurze Domu Kultury. Ilość miejsc ogra-
niczona.

(DK)
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Kasztany były tej jesieni hitem wśród przedszkolaków, które wykorzystały 
je do kreatywnych zabaw. Krasnoludki i motylki z Przedszkola Publicznego 
uczestniczyły w zawodach sprawnościowych z użyciem miotełek, paletek 
do badmintona i kasztanów. Tym samym stworzyły oryginalną odmianę 
znanej gry – piłka parzy? Biedroneczki dobrze poradziły sobie z rozwią-
zywaniem zagadek słownych związanych z bieżącą porą roku. Wykazały 
się również sprytem i refleksem w trakcie wspólnych zabaw ruchowych, 
świetnie udekorowały zarys drzewa oraz podziwiały wystawę pałacowych 
lalek.  Żabki i kubusie przypomniały sobie o zagrożeniach jakie niesie ze 
sobą nieodpowiedni ubiór czy niewłaściwe odżywianie w czasie chłod-
nych dni. Pożywny posiłek, strój na „cebulkę” oraz należyta dawka ruchu 
na świeżym powietrzu gwarantują nam dobre samopoczucie oraz siłę wi-
talną na nadchodzące miesiące. Po pouczającej rozmowie nie trzeba było 
już nikogo namawiać na wspólne gry i zabawy.                                             (gbp)

Brązowe kasztany
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Gorąca atmosfera i pełen oczekiwania 
niepokój, to tylko niektóre ze stanów nie-
rozerwalnie związanych z procesem twór-
czym. Wśród adeptów ceramiki odczucia 
takie pojawiają się ze zdwojoną siłą, gdyż 
powstawaniu pracy ceramicznej towarzy-
szy często niepewność o efekt końcowy. 
W takim przypadku osiągnięciu zamierzo-
nego celu wielce pomocne okazują się nie 
tylko skupienie czy wzajemne wspieranie, 
ale przede wszystkim twórczy nastrój – 
a właśnie taki panuje podczas warsztatów 
ceramicznych.    (gbp)

Zabawa ceramiką
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Zarząd Koła Emerytów i Rencistów zorganizował spotkanie po-
łączone z zabawą taneczną z okazji Światowego Ogólnopolskie-
go Dnia Seniora. Zabawa odbyła się sali widowiskowej Domu 
Kultury, w miłej i radosnej atmosferze uczestniczyło w niej 
89 osób wraz z rodzinami. Wśród gości byli wiceprzewodniczący 
Okręgowego ZKEIR w Bielsku-Białej – Henryk Wójtowicz, wi-
cestarosta bielski – Grzegorz Szetyński oraz dyrektor DK w Ko-
zach – Marek Małecki.                                                            (Zarząd ZEiR)

Dzień seniora
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19 października w żylińskim Teatrze Lalek odbył się wernisaż wystawy 
malarstwa kozianki – Aliny Jurzak. Prócz doznań wizualnych, zaserwo-
waliśmy Słowakom regionalne przekąski. Zachwyceni wiejskimi pejzaża-
mi utrwalonymi na obrazach Aliny Jurzak, mogli delektować się równie 
wiejskimi smakami. Wystawa została zorganizowana w ramach projektu 
„Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja Te-
atru w Żylinie oraz Pałacu w Kozach”. Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Pol-
ska – Republika Słowacka 2007-2013.                  (Sabina Piskorek-Oczko)
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Malarstwo Aliny Jurzak
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Hałcnów
Od XIX wieku właścicielem Hałcnowa był 
Herman Czecz. Majątek odziedziczył po 
matce, Bercie Czecz z Bieżanowa. Berta 
była córką Karola Józefa Humborga (1803-
1886), bialskiego kupca i finansisty wyzna-
nia ewangelickiego. 

Humborg kupił klasycystyczny hałcnow-
ski dworek z XVIII wieku w połowie XIX 
wieku i mieszkał w nim od 1873 r. Po jego 
śmierci w 1886 roku dwór opustoszał 
i zaczął podupadać, a w ogrodzie miejsco-
wa ludność urządziła nielegalne wysypisko 
śmieci. W 1888 roku majątek trafił do Her-
mana Czecza, męża  Wilhelminy Kluckiej 
z Kóz. Państwo Czeczowie postanowili 
przeznaczyć dwór w Hałcnowie na cele 
dobroczynne. Pomysł wykorzystania go na 
lokalizację nowego zakonu sióstr serafitek 
wypłynął od kardynała Albina Dunajew-

skiego. W 1881 r. w Zakroczymiu siostra 
Małgorzata Szewczyk założyła nowe zgro-
madzenie zakonne – Córki Matki Bożej 
Bolesnej tzw. Serafitki. Działalność zgro-
madzenia w zaborze rosyjskim była utrud-
niona, toteż siostry postanowiły przenieść 
ją do Galicji. Pochodząca z Bulowic siostra 
Katarzyna Hałat namówiła s. Małgorzatę do 
lokalizacji domu zakonnego w jej rodzin-
nych stronach. Kardynał, do którego siostry 
zwróciły się o pomoc od razu skierował je 
do Kóz. Państwo Czeczowie zaakceptowali  
tę propozycję. Herman Czecz wyremonto-
wał budynek, odpowiednio go wyposażył 
i 14 maja 1891 roku kardynał Dunajewski 
uroczyście poświęcił dwór w Hałcnowie. 
Serafitki zorganizowały w nim dom dla 
sierot. Zakonnice przyjmowały pod opiekę 
dziewczynki w wieku od 3 do 18 lat oraz 
chłopców w wieku od 3 do 12 lat. Rozpo-
czętą wówczas działalność zakonną siostry 
kontynuują do dziś.

We wsi Hałcnów, obecnie dzielnicy Biel-
ska-Białej, przez wiele lat mieszkała ludność 
pochodzenia niemieckiego. Na przełomie 
XIX i XX wieku konflikty narodowościowe 
polsko-niemieckie we wsi osiągnęły swoje 
apogeum. Władze samorządowe Hałcnowa, 
zdominowane przez Niemców, zaczęły uży-
wać niemieckiej nazwy wsi – „Alzen”. Scho-
rowany Herman Czecz pod koniec życia 
próbował walczyć drogą urzędową z germa-
nizacją hałcnowskiego samorządu. 15 grud-
nia 1902 roku dziennik „Czas” w wydaniu 
wieczornym na pierwszej stronie zamieścił 
artykuł pt. „Hakatyzm w Galicji” opisują-
cy problem walki ideologicznej Niemców 

i Polaków w Białej. W artykule tym również 
przedrukował pismo Hermana Czecza do 
Wydziału Krajowego we Lwowie, w któ-
rym Czecz protestował przeciwko zmianie 
nazwy Hałcnowa: „[…] mam zaszczyt też 
donieść, że od dawien dawna, jak pamięć 
sięga, zarówno mój śp. dziadek Karol Hum-
borg, jak i starzy ludzie zawsze używali 
nazwy „Hałcnów” albo „Hałcznów”. I ja 
również stanowczo tej nazwy będę używał 
[…] protestuję uroczyście przeciw zmianie 
nazwy Hałcnów, a gdyby ktokolwiek chciał 
to uczynić, to ewentualnie dochodzić będę 
mojego prawa nawet w c.k. najwyższym try-

bunale administracyjnym […]”
Dwór w Hałcnowie wraz z przyległym 
ogrodem baron Marian Czecz darował ak-
tem notarialnym Zgromadzeniu Serafitek 
w 1917 roku. 9 czerwca 2013 roku papież 
Franciszek beatyfikował siostrę Małgorzatę 
Szewczyk, założycielkę Zakonu.

(Bartłomiej Jurzak)

Źródła: dziennik „Czas”; Ewa Janoszek, 
Monika Zmełty „Cmentarz ewangelicki 
w Białej”, Bielsko-Biała 2004; Wojciech Ko-
miniak „Hałcnów od A do Z”, Bielsko-Bia-
ła 2015; Władysław Mirota „Dzieje parafii 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Hałcnowie”, Bielsko-Biała 2016; serafitki.
pl oraz janmachniak.pl.

Dwór w Hałcnowie – obecnie dom zakonny sióstr serafitek (fot. z 2014 r.)

Karol Józef Humborg (1803 -1886)

Błogosławiona Siostra Małgorzata Szew-
czyk (1828-1905)


