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„Piękna wieś województwa śląskiego” to doroczny kon-
kurs, którego celem jest m.in. pielęgnowanie i rozwija-
nie lokalnej tożsamości czy popularyzacja zachowania 
środowiska przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb 
przyszłych pokoleń. W poprzednich latach wyróżnienie 
spotkało nasz samorząd w kategorii Najlepsze Przed-
sięwzięcie Odnowy Wsi – remont Pałacu Czeczów oraz 
zagrodę Państwa Haczków w kategorii Najpiękniejsza 
Zagroda. 

Tym razem z sukcesu cieszyć się może pani Zofia Szlo-
sek. Jej wyjątkowe, pełne zieleni gospodarstwo docenio-
ne zostało przez jury w kategorii Najpiękniejsza Zagro-
da, zajmując 2 miejsce. Tworzy je kilka hektarów pola, 
zabudowania mieszkalne, stajnia, obora i stodoła. Całość 
robi ogromne wrażenie, szczególnie w okresie letnim, 
kiedy słoneczna pogoda w pełni odsłania piękne zakątki 
gospodarstwa. To m.in. wyłożone kamieniami polnymi 
podwórko, ściany domu otoczone gęstymi winoroślami 
czy ogród z licznymi kwiatami. By dostrzec wyjątkowość 
gospodarstwa warto wybrać się na spacer ulicą Dolną, 
gdzie z bliska zobaczyć można jedną z najpiękniejszych 
zagród w województwie śląskim.  
            (ms)

Kózka Marcelinka

Cudowna zagroda

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach otrzymała z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotację na 
zakup książek w wysokości 13 333,00 zł. Za tę kwotę za-
kupiono 524 woluminy. Odwiedzając stronę internetową 
www.gbpkozy.pl, a następnie klikając w zakładkę „katalog 
online” można za pośrednictwem sieci wyszukać interesu-
jącą nas pozycję, a następnie wypożyczyć ją w bibliotece.

(gbp)

Dotacja na zakup książek

foto: arch.

foto: arch. UG

Sympatyczna, gminna maskotka to pokłosie projek-
tu „Kozy dla rodzin z Kenii”. Brakowało jej jednak 
imienia, z pomocą przyszli więc najmłodsi. Dziecia-
ki z koziańskich przedszkoli wytypowały 7 imion, 
na które głosowali za pomocą internetu nasi mieszkańcy. 
W głosowaniu oddanych zostało 4716 głosów, a najczęściej 
wskazywano imię Marcelinka. Głos na tę zwycięską pro-
pozycję oddało 1912 osób. Przypomnijmy, że maskotkę 
otrzymują pary, które zawierają związek małżeński w naszej 
miejscowości. 

(ms)
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Diagnozowanie i leczenie boreliozy w Polsce, terapie czy naturalne preparaty 
wspomagające leczenie boreliozy. To tematyka poruszona podczas specjalnie zor-
ganizowanej konferencji w ramach kampanii „Żyję Świadomie”.  O problematyce 
związanej z chorobą, do której najczęściej dochodzi poprzez ukąszenie zainfeko-
wanego borrelią kleszcza, opowiadała dr n. med. Maria Bortel-Badura. 
90 osób zgromadzonych w Pałacu Czeczów przez kilka godzin z uwagą przygląda-
ło się prezentacji multimedialnej, którą skrupulatnie omawiała zaproszona prele-
gentka. Wykład zwieńczyły pytania od uczestników. Co warte podkreślenia, spe-
cjalistka farmakologii klinicznej oraz lekarz chorób wewnętrznych, odpowiadając 
przywoływała przykłady swoich pacjentów i osobiste doświadczenia związane z le-
czeniem choroby. – Ukąszenie przez kleszcza może spotkać każdego z nas. Warto 
mieć świadomość, jakie niesie to zagrożenie, ale też wiedzieć, w jaki sposób zare-
agować, by zminimalizować ryzyko zachorowania – podkreśla Jacek Kaliński, wójt 
gminy Kozy.                        (ms)

Wyróżniające się wyniki uczniów w konkursach, olim-
piadach czy udział w zawodach międzyszkolnych, re-
gionalnych i krajowych – to jedne z kryteriów nagród 
przyznawanych dla nauczycieli w naszej miejscowości. 
W Dniu Komisji Edukacji Narodowej – 14 października 
br., za efektywną pracę z dziećmi i młodzieżą kilkunastu 
nauczycielom dziękował wójt gminy Kozy Jacek Ka-
liński. Nagrody przyznane zostały pedagogom z przed-
szkola, szkół podstawowych i liceum, otrzymali je także 
dyrektorzy poszczególnych placówek. 
– Wszystkim wyróżnionym gratulujemy, życząc dal-
szych, wspólnie osiąganych sukcesów z uczniami  – pod-
sumowuje Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.

(ms)

Spotkanie wigilijne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kozach serdecznie zapraszają na 
dwudzieste czwarte Spotkanie Wigilijne organizowane dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów. Spotkanie od-
będzie się 13.12.2019 roku o godzinie 12:00 w Domu Kultury w Kozach. Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie 
obecności do poniedziałku, 9 grudnia osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1 lub telefo-
nicznie – 33 8175 827.                                (gops)

Borelioza – cicha epidemia

foto: arch. 

Nauczyciele docenieni 

foto: arch. UGfoto: MS 

Zlot Foodtrucków 
W weekend, 19-20 października, po raz pierwszy w Kozach mogliśmy uczest-
niczyć w zlocie FoodTrucków. Na placu targowym zjawiły się najlepsze 
mobilne restauracje z całej Polski, które zabrały naszych mieszkańców oraz 
licznie przybyłych gości z miejscowości ościennych w kulinarną podróż do-
okoła świata. Było smacznie, a humory i apetyt dopisywały. Organizatorzy 
spotkania podkreślają, że to właśnie w Kozach po raz pierwszy w Polsce został 
zorganizowany zlot Foodtrucków na wsi.              (ug)

26 października br. w Domu Kultury w Kozach odbyło się „Spotkanie 
z energią”,  na którym mieszkańcy mogli dowiedzieć się jaki system ogrze-
wania będzie najlepiej sprawdzał się w ich domu, jaki kocioł  wybrać i ile 
pieniędzy można otrzymać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu „Czyste 
powietrze”. W sali Domu Kultury pojawiło się 10 wystawców. Zaprezen-
towali nowoczesne systemy grzewcze: panele fotowoltaiczne, ogrzewanie 
elektryczne, pompy ciepła. Zapoznać można było się też z tradycyjnymi 
kotłami na gaz czy pellet.
        (ug)

Spotkanie z energią
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Relacja z IX sesji Rady Gminy Kozy
8 października 2019 r. odbyła się IX sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) nr IX/73/19 w sprawie zmiany 

Uchwały nr II/20/18 Rady Gminy 
Kozy z dnia 20 grudnia 2018 roku, 

Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gmi-
ny Kozy,

2) nr IX/74/19 zmieniająca uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia długotermino-
wej pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie.
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach 
Rady Gminy oraz materiały będące przed-
miotem obrad dostępne są na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Kozy www.bip.kozy.pl. 

29 października 2019 r. odbyła się X sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) nr X/75/19 w sprawie Programu 

współpracy Gminy Kozy z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020,

2) nr X/76/19 w sprawie ustalenia kie-
runków działania dla Wójta Gminy 
Kozy w zakresie przeprowadzenia akcji 
„Kozy przyjazne środowisku” – podję-
cie uchwały ma na celu wyeliminowa-
nie z użytku jednorazowych talerzy, 
sztućców, kubeczków i słomek z pla-
stiku i zastąpienie ich wielorazowymi 
odpowiednikami,

3) nr X/77/19 w sprawie przystąpie-
nia Gminy Kozy do Stowarzyszenia 
„REGION BESKIDY” – misją stowa-

rzyszenia jest podejmowanie działań 
mających na celu uaktywnienie współ-
pracy pomiędzy społecznościami lokal-
nymi obszarów pogranicza polsko-cze-
sko-słowackiego,

4) nr X/78/19 w sprawie określenia zasad 
i trybu przyznawania oraz rodzajów 
i wysokości nagród sportowych,

5) nr X/79/19 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kozy na lata 2019-2035,

6) nr X/80/19 w sprawie zmiany Uchwa-
ły nr II/20/18 Rady Gminy Kozy 
z dnia 20 grudnia 2018 roku, Uchwała 
Budżetowa na 2019 rok Gminy Kozy,

7) nr X/81/19 w sprawie zaciągnięcia dłu-
goterminowej pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie,

8) nr X/82/19 w sprawie przyjęcia Regu-

laminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Kozy,

9) nr X/83/19 w sprawie Wieloletniego 
Programu Gospodarowania Mieszka-
niowym Zasobem Gminy Kozy na lata 
2019-2024. 

Ponadto Rada Gminy zapoznała się z in-
formacją na temat realizacji zadań oświa-
towych w gminie Kozy oraz z wynikami 
sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 
2018/2019, a także z informacją o prze-
biegu wykonania budżetu gminy Kozy za 
I półrocze 2019 r. 
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach 
Rady Gminy oraz materiały będące przed-
miotem obrad dostępne są na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Kozy www.bip.kozy.pl. 

W sezonie 2019/20 za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy 
Kozy odpowiedzialne jest Kółko Rolnicze w Czańcu. 

Ulice: Beskidzka, Bagrówka, Chmielowa Cmentarna, Dworco-
wa, Działy, Gajowa, Kościelna, Krzemowa, Legiońska, Liliowa, 
Młyńska, Nadbrzeżna, Panienki, Piaskowa, Pod Grapą, Podgór-
ska, Południowa, Przecznia, Przemysłowa, Spacerowa, Spółdziel-
cza, Storczyków, Topolowa, Tęczowa, Wapienna, Wiosenna, 
Wypoczynkowa, Zagrodowa, Zdrojowa, Złota zaliczono do dróg 
pierwszej kolejności odśnieżania. 

Druga kolejność to pozostałe drogi w rejonach o dużej gęstości za-
budowy i drogi osiedlowe, zaś trzecia – drogi peryferyjne, o małym 
zagęszczeniu budynków. 

W przypadku obfitych opadów śniegu drogi peryferyjne mogą być 
czasowo wyłączone z zimowego utrzymania.

Uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych moż-
na zgłaszać w Urzędzie Gminy Kozy, w godzinach urzędowa-
nia – tel. 33 829-86-50, lub bezpośrednio do wykonawcy 
prac – tel. 605-518-093.

Zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 52 (ulice Bielska i Krakow-

ska) leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Rejon w Pszczynie – tel. 33 861-41-68. 

Ulice Sobieskiego, Kęcka, Witosa i odcinek ul. Przeczniej od skrzy-
żowania z ul. Sobieskiego do Pisarzowic podlegają Zarządowi 
Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – tel. 500-159-100.
Zarządcą ul. Krańcowej i odpowiedzialnym za jej utrzymanie jest 
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – tel. 33 497-96-36.

Prosimy mieszkańców o niepozostawianie swoich pojazdów na 
ulicach i nieutrudnianie przejazdu pługom i pługosolarkom, szcze-
gólnie w czasie obfitych opadów śniegu. Przypominamy również, 
że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach: Właściciele nieruchomości zapew-
niają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wy-
dzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego poło-
żoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Pod pojęciem 
właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
podmioty władające nieruchomością, w tym dzierżawców.

(ug)

Relacja z X sesji Rady Gminy Kozy

Zimowe utrzymanie dróg
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ul. chmielowarejon ulicy czystej/Kęckiej

ZADANIE 2 
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie Kolektora Czerwonka (od granicy 
gminy do torów PKP) w rejonie ulicy 
Dolnej.
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ra-
mach Zadania nr 2. Prace budowlane reali-
zowane są na kanałach:

• „A” rejon ul. Orzechowej,
• „B” rejon ul. Czystej, Kęckiej,
• „C” rejon ul. Czystej.

Wykonawca wybudował do tej pory ok. 
1095 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi 
ok. 10% zaawansowania robót liniowych. 

ZADANIE 3 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku 
Pisarzówka, obejmującej rejon Krze-
mionki. 

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ra-
mach Zadania nr 3. Prace budowlane reali-
zowane są na kanałach:

• „Ch” rejon ul. Chmielowej,
• „C” ul. Chmielowa/Agrestowa
• „W” ul. Walentego.

Zamontowano zbiorniki pompowni ście-
ków P1 i P2. Wykonawca wybudował do 
tej pory 3280 m kanalizacji sanitarnej, co 
stanowi ok. 39% zaawansowania robót li-
niowych. 

ZADANIE 4 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku 
Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe 
Kozy, Wróblowice. 
Termin rozpoczęcia robót wykonawca 
tego zadania, tj. Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. 

z o.o., zaplanował na marzec 2020 r.

ZADANIE 5 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku 
Pisarzówka, obejmującej rejon Stary 
Dwór. 
Termin rozpoczęcia robót przez wyko-
nawcę tego zadania, tj. Zakład Instalacyjny 
„KAZMAR” planowany jest w grudniu 
2019 r.

Informacji na temat projektu oraz szczegó-
łów dotyczących realizacji poszczególnych 
zadań udzielają pracownicy biura Jednost-
ki Realizującej Projekt (JRP) w Urzędzie 
Gminy Kozy II piętro, pokój 23. Zaprasza-
my też do odwiedzenia strony interneto-
wej www.kozy.pl/jrp

Tegoroczny  okres zimowy będzie pierwszym, w którym do 
dyspozycji Urzędu Gminy w Kozach będzie mikrociągnik 
przystosowany m.in. do odśnieżania chodników. Maszyna wy-
posażona jest w pług śnieżny oraz posypywarkę, co ma uspraw-
nić i przyspieszyć prace związane z odśnieżaniem, ale też po-
zwolić na posypywanie chodników solą lub piaskiem. 
Docelowo wykorzystywana będzie 
też do prac porządkowych 
i pielęgnacyjnych w okresie 
wiosenno-letnim i jesien-
nym. – Planujemy dopo-
sażenie sprzętu w kosiar-
kę bijakową, szczotkę do 
zmiatania oraz rębak – 
informują przedstawiciele 
Referatu Obsługi Technicz-
no-Gospodarczej.         (red/ug)

O przerwach w dostawach prądu spowodowanych pracami 
remontowymi czy awariami często dowiadujemy się z tablic 
ogłoszeniowych lub z internetu. Tymczasem istnieje sposób, 
by korzystając z nowych technologii powiadomienie o możli-
wej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla gospodarstwa 
domowego trafiło do… kieszeni. A dosłownie na smartfona 
lub iPhona. Wystarczy zainstalowanie „Aplikacji Blisko” i wy-
świetlanie jej powiadomień. – Zachęcamy wszystkich naszych 
mieszkańców do korzystania z tej formy dostępu do informacji. 
Aplikacja Blisko jest przez nas rekomendowana, a ogłoszenia 
przekazywane za jej pośrednictwem w pełni potwierdzone. 
Ewentualny brak prądu w naszej okolicy nie musi więc skoń-
czyć się zaskoczeniem i nagłą zmianą planów. Aplikacja to 
także nowoczesna forma przekazywania innych ważnych wia-
domości związanych z naszą miejscowością – tłumaczy Jacek 
Kaliński, wójt gminy Kozy.                  

(ms)

Kalendarium z realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, etap X

Brak prądu? Aplikacja Blisko! Mikrociągnik na zimę
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Minęły zaledwie dwa miesiące od cza-
su, gdy zabrzmiał pierwszy dzwonek, 
a w Dwójce swoimi działaniami mogą się 
już pochwalić wszystkie koła i zespoły. 
Artystycznym zacięciem wykazało się 
Koło Badaczy Kultury, które wzięło udział  
w warsztatach artcyklingu organizowa-
nych przez  Galerię ,,Ars Nova” w Bielsku-
-Białej. Członkowie klubu mieli okazję 
wykonać ozdoby i biżuterię z przetworzo-
nego szkła, przekonując się jednocześnie, 
że z przedmiotów codziennego użytku 
może powstać prawdziwe piękno. Walory 
złotej, polskiej jesieni wykorzystało z kolei 
Szkolne Koło PTT Halniaki, wykazując 
się fantastyczną formą po wakacjach i roz-
poczynając sezon wspólnych wędrówek 
od wycieczki w Tatry. Tym razem grupa 
zapaleńców odwiedziła Halę Gąsienicową. 
Piękna słoneczna pogoda, miłe towarzy-
stwo, uśmiech na twarzy, zapierające dech 
w piersiach widoki sprawiają, że podróżni-
cy zakładają plecaki i ruszają, by przemie-
rzać kolejne szlaki.
Również nauczyciele musieli zmierzyć się 
z trudnym wyzwaniem, gdyż 4 październi-

ka szkoła obchodziła IX Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia, zorganizowany  pod 
hasłem ,,Młodsi sprawdzają, czy starsi ta-
bliczkę mnożenia znają!”. W tym dniu pa-
trole składające się z uczniów sprawdzały 
stopień opanowania tabliczki mnożenia 
przez nauczycieli. W październiku odbyły 
się także pierwsze zajęcia z cyklu ,,Spotka-
nia z Dwójką”. Tym razem klasy VIII brały 
udział w spotkaniu z Adamem Hałatem, 
autorem książek, podróżnikiem, pasjona-
tem lokalnej historii. Tematem zajęć były 
losy ostatniego bohatera książki pana Ada-
ma, Krzysztofa Grabowskiego, mieszkają-
cego niegdyś w Kozach, w budynku przy 
ul. Krakowskiej (tzw. willa Grabowskich). 
Uczniowie podczas prelekcji poznali mło-
dzieńcze życie Krzysztofa w okresie mię-
dzywojennym, dramatyczne przeżycia 
wojenne oraz losy związane z pobytem na 
emigracji, w tym niezwykłe dokonanie, sa-
motne przepłynięcie żaglówką Atlantyku. 
Organizatorzy liczą na to, że takie spotka-
nia zaowocują i być może wśród słuchaczy 
znajdą się przyszli autorzy książek, podróż-
nicy, pasjonaci lokalnej historii...             (SP2)

Październik to dobry miesiąc na uczenie 
się bycia refleksyjnym, świadomym swoich 
talentów i miejsca w świecie. W tradycję 
naszej szkoły wpisał się już od lat paździer-
nikowy Tydzień Patrona Szkoły. 
Jako społeczność „Baczyńskiego” pracuje-
my nad współczesnym odczytaniem war-
tości, które przekazał sam Patron, jak i całe 
jego pokolenie „Kolumbów”. 
Były rozmowy o znaczeniu 
przesłania zapisanego na sztan-
darze: „Jestem rycerz-Boga 
zamyślenie”, co zaowocowało 
również interpretacjami pla-
stycznymi najważniejszego 
motta Liceum. Nową formą 
wymiany myśli i emocji był 
„Podwieczorek Filozofów 
i Literatów”. Po miniwykła-
dzie Kacpra Chrobota o pod-
stawach historii filozofii i fa-
scynacji tą nauką słuchaliśmy 
refleksyjnej poezji od Kochanowskiego po 
Szymborską. 
Cieszy fakt, że jako lektorzy zaprezentowali 
się już utalentowani uczniowie klas pierw-
szych. Akcent naukowy wniosła również 
Adrianna Frączek, prezentując twórczość 
noblistki Olgi Tokarczuk. A wszystko to 

w kawiarnianej atmosferze – pierwszy raz 
w tym roku szkolnym częstowała słodko-
ściami kawiarenka „Pod Dobrym Anio-
łem”. Wolontariusze promowali równole-
gle idee programu „Pola Nadziei”. 
    Najważniejszy był jednak piątek, 18 paź-
dziernika. W godzinach przedpołudnio-
wych przemaszerowaliśmy zwartą kolum-

ną prowadzoną przez sztandar szkoły do 
Domu Kultury na uroczystość Ślubowania 
klas I. Uczniowie klas starszych zaprezen-
towali na początku montaż słowno-mu-
zyczny pt. „Charakter”, ilustrujący różne 
„składowe” postawy człowieka refleksyj-
nego. Następnie odbyła się wzruszająca 

ceremonia przekazania sztandaru szkoły 
młodszym rocznikom i wypowiedzenie 
roty ślubowania przez pierwszoklasistów 
(jest ich prawie setka). Dyrektor wręczyła 
nowym uczniom po raz pierwszy w historii 
Liceum „Indeksy”, w których będą prowa-
dzić „rejestr” swojej szkolnej drogi (spo-
tkania, warsztaty, wyjazdy, wolontariat, 

itp.). Uroczystość zakończyła 
się zaakcentowaniem jeszcze 
symboliki „Dnia Papieskiego” 
i Dnia KEN. 
Dopełnieniem październiko-
wych refleksji stały się – spo-
tkania z „Ludźmi w środku”, 
z p. Adamem Hałatem w szko-
le na temat jego książki „Miłość 
aż po grób” i z p. dr Natalią 
Rykowską pt. „Polacy w Ka-
zachstanie – historia i teraźniej-
szość” w Pałacu Czeczów.
I jeszcze sportowy sukces: pod-

czas uroczystości Inauguracji Roku Spor-
towego w powiecie bielskim z rąk starosty 
Andrzeja Płonki panie Katarzyna Kasiuba, 
Jolanta Kołodziejczyk i dyrektor odebrały 
pamiątkowy puchar za zajęcie przez naszą 
szkołę III miejsca w powiatowej „Licealia-
dzie”.         (Alina Nowak)

Intensywny początek w Dwójce

Praca nad charakterem

foto: arch. SP2

foto: arch. LO
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Świetnie rozpoczęli szkolny sezon lekkoatletyczny 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. Reprezentanci 
Jedynki w drugiej edycji Powiatowej Ligi Lekkoatle-
tycznej startowali w biegach (dystanse 60, 100, 200, 
300, 1000 m), skoku w dal oraz pchnięciu kulą. Efekt? 
7 medali koloru złotego, 4 srebrne oraz 7 krążków ko-
loru brązowego.
To kolejne świetne wyniki uczniów Jedynki, którzy 
potwierdzili swoją wysoką dyspozycję z poprzedniego 
roku szkolnego, gdy w majowych zawodach bezkon-
kurencyjni byli reprezentanci klas siódmych i ósmych 
zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców.          (sp1/red)

Nauka w terenie 
W ramach projektu unijnego „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy” – 14 października br. grupy uczniów z geografii 
i fizyki udały się do Centrum Nauki NAUKOTECHNIKA w Świnnej. Uczniowie z SP2 brali udział w niezwykle ciekawych 
pokazach z próżnią. Obserwowali zjawiska w warunkach obniżonego ciśnienia atmosferycznego, rozwiązywali zagadki ma-
tematyczne, fizyczne i geograficzne, mogli samodzielnie korzystać z ciekawych przyrządów. Warsztaty inżynierskie zmusiły 
ich do twórczych i kreatywnych rozwiązań w czasie wykonywania zadań. Jednym z nich było zbudowanie w ograniczonym 
czasie jak najwyższej wieży ze słomek tak, by po zakończeniu przeszła próbę wytrzymałości. W drodze powrotnej w warszta-
tach terenowych, niedaleko zapory w Tresnej, uczniowie poruszyli zagadnienie budowy tam, sztucznych zapór, zbiorników 
retencyjnych. Omówione zostały konsekwencje ich tworzenia, wpływ na środowisko, mikroklimat, florę i faunę obszarów 
przylegających do zbiorników. Ważnym aspektem dyskusji było również zagadnienie wykorzystania energii wodnej i innych 
źródeł alternatywnych w życiu codziennym człowieka.                  (SP2)

Obiekty Centrum Sportowo-Widowi-
skowego gościły uczniów trzech koziań-
skich szkół podstawowych w ramach 
Finału Gminnego w Piłce Nożnej i Mi-
nipiłce Nożnej. Zarówno wśród klas 5-6 
jak i 7-8 triumfowali uczniowie SP 1. 

Wyniki:

Klasy 5-6:
SP nr 1 – Szkoła Niepubliczna  7:4
SP nr 1 – SP nr 2    3:1
SP nr 2 – Szkoła Niepubliczna 2:3

1. SP nr 1 6 pkt. 10:5 
2. Szk. Niep. 3 pkt.   7:9
3. SP nr 2 0 pkt.   3:6

Klasy 7-8:
SP nr 1 – SP nr 2 5:1

(sp1/red)

Lekkoatletyka w naszej miejscowości 
to rywalizacja uczniów na wysokim po-
ziomie. Sporo emocji przysporzył więc 
finał gminny w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych Dziewcząt i Chłopców. 
Na stadionie LKS Orzeł rywalizowali 
uczniowie Jedynki, Dwójki oraz Szko-
ły Niepublicznej. Prezentujemy wyniki 
w poszczególnych kategoriach:
dziewczęta klas 5/6

1. SP nr 2
2. SP nr 1 
3. Szkoła Niepubliczna

dziewczęta klas 7/8
1. SP nr 1
2. SP nr 2
3. SP nr 1  II dr.

chłopcy klas 5/6
1. SP nr 1
2. SP nr 2
3. Szkoła Niepubliczna

chłopcy klas 7/8
1. SP nr 2
2. SP nr 1
3. Szkoła Niepubliczna

17 października uczniowie klas szóstych 
i piątych SP2 realizujący zajęcia w ramach 
projektu unijnego „Kompetencje i ekspe-
rymenty w Gminie Kozy” uczestniczyli 
w warsztatach prowadzonych przez człon-
ków bielskiego Klubu Gaja. Celem zajęć 
było stworzenie domków dla owadów 
pożytecznych, gdyż obecna betonowa 
zabudowa ogranicza im możliwość schro-
nienia, przezimowania, noclegu czy prze-
czekania deszczu. Po krótkiej prelekcji 
wprowadzającej uczniów w tematykę 
ekologii, ochrony środowiska, recyklingu, 
zmian klimatycznych oraz prezentacji śro-
dowiska i zwyczajów życia m.in. ptaków, 
motyli, pszczół, uczniowie z wielkim za-
pałem przystąpili do warsztatów, podczas 
których budowali domki dla owadów z de-
seczek, wyschniętej trzciny, trawy, szyszek 
oraz kawałków gałązek. W czasie pracy 
poznawali także zwyczaje „mieszkaniowe” 
naszych małych towarzyszy. Domki zo-
staną umieszczone w ogrodzie szkolnym 
i niecierpliwie czekać będą na pierwszych 
lokatorów.

(SP2)

Mistrzowie z Jedynki

foto: arch. SP1

Piłkarskie 
zmagania

Przełajowo, 
gminnie

Z ekologią 
za pan brat
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Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim zanieczyszczenie po-
wietrza. Informujemy mieszkańców, że w związku z obniżeniem 
przez Ministra Środowiska o połowę poziomów alarmowych dla 
pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, upoważnieni pracownicy 
Urzędu Gminy Kozy będą przeprowadzać częste kontrole kotłow-
ni u mieszkańców. Kontrola ma na celu stwierdzenie faktu, czy nie 
dochodzi do spalania odpadów w kotłach, piecach oraz jaki opał 
wykorzystywany jest do ogrzewania budynków. Konieczność 
przeprowadzania kontroli wynika z zapisów Planu Działań Krótko-
terminowych w ramach uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego 
w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu woje-
wództwa śląskiego oraz tzw. Uchwały antysmogowej. Zachęcamy 
mieszkańców do sprawdzania jakości powietrza na naszym terenie, 
na stronie internetowej www.kozy.pl. W zakładce „jakość powie-
trza” podawane są na bieżąco komunikaty i ostrzeżenia o jakości 
powietrza atmosferycznego.               (ug)

Na październikowej sesji Rada Gminy Kozy przyjęła uchwałę 
w sprawie ustalenia kierunków działania dla wójta gminy Kozy 
w zakresie przeprowadzenia akcji „Kozy przyjazne środowisku”. 
Jej nadrzędnym celem jest promowanie proekologicznych dzia-
łań zmierzających do dbałości o środowisko naturalne. 
Jednym z wyznaczonych przez Radę działań jest eliminowanie 
z użytku jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, słomek, 
toreb, siatek, plastikowych butelek i zastąpienie ich wielorazowy-
mi odpowiednikami. Akcja ta ma w pierwszej kolejności objąć 
Urząd Gminy Kozy oraz jednostki organizacyjne gminy, nato-
miast docelowo będziemy zachęcać  mieszkańców naszej gminy 
do włączenia się do tej akcji. 
Poprzez akcje edukacyjne będziemy uświadamiać, jak wiele za-
leży od nas. W trosce o środowisko naturalne, a w konsekwencji 
również o własne zdrowie dążmy do ograniczenia korzystania 
z plastiku, który zalewa i niszczy naszą planetę.                               (ug)

  Odpady przyjmowane w PSZOK

• ceramika
• opakowania wielomateriałowe
• tworzywa sztuczne
• papier
• tekstylia

• zużyte baterie i akumulatory
• przeterminowane leki i chemikalia
• zużyte opony
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• odpady zielone

• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• odpady budowlane i rozbiórkowe, sta-

nowiące odpady komunalne

(ug)

Kontrole kotłów Kozy przyjazne środowisku

Segregujmy śmieci
Prosimy mieszkańców o prawidłową se-
gregację odpadów. Otrzymujemy dużo 
zgłoszeń od firmy odbierającej śmieci 
o niewłaściwej segregacji. Przypominamy, 
że zużyte chusteczki higieniczne, a także 
ręczniki kuchenne nie są makulaturą! 
Prosimy również o czytelne podpisywa-

nie farb, chemikaliów przywożonych  do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych, które nie są w orygi-
nalnych opakowaniach, ze wskazaniem 
rodzaju odpadu tak, by obsługa PSZOK 
mogła odpowiednio zakwalifikować je pod 
prawidłowy kod odpadu. 

Przypominamy również, że w PSZOK nie 
przyjmuje się popiołu, części samochodo-
wych oraz opon niepochodzących z samo-
chodów osobowych. 
Poniżej przypominamy zasady segregacji 
odpadów obowiązujące w naszej gminie. 

Frakcja odpadu Sposób gromadzenia

Szkło (butelki po napojach, słoiki, opakowania szklane, szkla-
ne flakony) Worek zieloNy

Papier (gazety, książki, katalogi, prospekty, papier szkolny 
i biurowy, torby papierowe, opakowania z papieru i tektury) Worek NiebieSki

Metale z tworzywami sztucznymi i opakowaniami wieloma-
teriałowymi (plastikowe opakowania po napojach, po pro-
duktach spożywczych, metale, folie spożywcze, styropian 
spożywczy, reklamówki, woreczki foliowe)

Worek żółty            

Odpady biodegradowalne - tzw. „Bio” (odpady kuchenne, 
odpady higieniczne, zatłuszczony papier) Pojemnik z naPisem „Bio”

Popiół (popioły z palenisk domowych, pieców, kominków) PojemNik

Odpady zmieszane PojemNik

Odpady obierane bezpośrednio z nieruchomości
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O dwudziestolatku zrobiło się głośno 
początkiem września, gdy w telewizyj-
nej stacji TVN ruszyła 8. edycja progra-
mu „Top Model”. Dawid Woskanian 
szybko zaimponował jurorom, pokazu-

jąc niebywałe zacięcie w pokonywaniu 
własnych słabości. Kozianin choruje na 
zespół Tourette’a – wrodzone, nieule-
czalne zaburzenie neurologiczne, obja-
wiające się przede wszystkim występo-
waniem tików głosowych i ruchowych. 
Choroba ta pojawiła się u niego w wie-
ku 7 lat. Jak dziś przyznaje, przypadłość 
ta nie jest uciążliwa w codziennym 

funkcjonowaniu. – Zaakceptowałem ją. 
Oczywiście musiałem do tego dojrzeć, 
żeby zdać sobie sprawę, że muszę „za-
przyjaźnić się” z chorobą. Ale to podsta-
wa do tego, aby normalnie żyć – mówi 
Dawid Woskanian.
Skąd pomysł, by spróbować swoich sił 
właśnie w modelingu? – Interesowałem 
się tym od około roku. Siostra robiła mi 
amatorsko zdjęcia, to ona też namówi-
ła mnie do udziału w castingu do pro-
gramu – podkreśla Dawid. – O tym, że 
mogę być modelem zdałem sobie spra-
wę, gdy zobaczyłem, jak wychodzę na 
zdjęciach. Uważam, że modeling jest 
bardzo ciekawy, ponieważ na zdjęciach 

możemy w pewnym 
sensie siebie wyra-
zić, a na wybiegach 
poczuć dreszczyk 
emocji i adrenalinę – 
dodaje mieszkaniec 
Kóz.
Życie Dawida Woska-
niana wraz z udziałem 
w modowym show 
zmieniło się. Stał się 
osobą rozpoznawal-
ną, spotyka się z sym-
patią i życzliwością, 
często także jest pro-
szony o wspólne zdję-
cie. Ma świadomość, 
że w jakimś stopniu 
jest swego rodzaju 
reprezentantem gru-
py osób zmagających 
się z chorobą, a mimo 
tego ambitnie podą-
żających za swoimi 
marzeniami. – Mogę 
dawać innym przy-
kład do tego, by mimo 
przeszkód starać się 
realizować marzenia 
i pasje – przyznaje 
dwudziestolatek.
Od kilku lat Dawid 
mieszka w Kozach, 
uczęszczał do tutejsze-
go gimnazjum. – Czu-
ję się tu bardzo do-
brze, lubię to miejsce. 
Uwielbiam zwłaszcza 
spacery w koziańskim 
parku oraz wyprawy 
do kamieniołomu. Większość ludzi mnie 
też zna i wie o chorobie – tłumaczy Da-
wid Woskanian.
Spotkać można go również na treningu. 
W wolnych chwilach Dawid oddaje się 
pasji street workoutu, czyli aktywności 
fizycznej polegającej na wykorzystywa-
niu elementów zabudowy miejskiej lub 
specjalnie przygotowanych parków do 
ćwiczeń siłowych. – To moja pasja. Po-
zwala mi się „wyluzować” i zapomnieć 
o problemach. Ten sport również 

bardzo mnie motywuje, gdy uczę się 
nowych figur i zauważam, że moja syl-
wetka zmienia się na lepszą. To taka na-
groda za ciężką pracę – mówi chłopak.
Marzenie Dawida Woskaniana? – Zo-
stać zawodowym modelem, poczuć 
w ten sposób spełnienie życiowe i być 
po prostu szczęśliwym człowiekiem – 
kończy rozmowę z „Koziańskimi Wia-
domościami”.

(marcin Nikiel)

Po marzenia pomimo przeciwności
– W moim życiu zmieniło się to, że wiele osób mnie rozpoznaje, podchodzi do mnie, żeby porozmawiać, czy zrobić sobie zdjęcie. 
Mogę być przykładem dla innych, jak realizować marzenia i pasje – mówi mieszkaniec Kóz Dawid Woskanian, który jest jed-
nym z uczestników bieżącej edycji programu „Top model”.

O tym, że mogę być 
modelem zdałem sobie 

sprawę, gdy zobaczyłem, 
jak wychodzę na zdjęciach.

Mogę dawać innym przykład 
do tego, by mimo przeszkód 

starać się realizować 
marzenia i pasje.

Od kilku lat Dawid mieszka 
w Kozach, uczęszczał do 
tutejszego gimnazjum.

foto: arch. Dawida Woskaniana
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Projekt „Magiel kultury” dobiegł końca! Zrealizowano aż sześć oddolnych inicjatyw kul-
turalnych, na które Dom Kultury w Kozach otrzymał z Narodowego Centrum Kultury w 
ramach Programu Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne, dofinansowanie (realizacja pro-
jektu „Magiel kultury”) w wysokości 30 000,00 zł. 

Mózg na talerzu – Jakub Drewnicki
To cykl spotkań wokół kwestii filozoficznych z rozbudowanym panelem dyskusyjnym. 
Tematyką spotkań były kolejno: sztuka użytkowa, świadomość i sposób widzenia świa-
ta, kondycja teatru współczesnego w Polsce oraz postawa i refleksja filozoficzna. Spo-
tkania odbywały się w Pałacu Czeczów, za wyjątkiem ostatniego, które zorganizowano 
w owczarni – stodole pod św. Florianem. Inicjatywie towarzyszyła niestandardowa pro-
mocja – własnoręcznie zrobione banery skłaniające do refleksji, umieszczone w przestrze-
ni publicznej.

Grupa Teatralna – stworzenie grupy teatralnej skupiającej osoby w różnym wie-
ku w celu realizacji wspólnych spektakli teatralnych dla mieszkańców gminy 
Kozy – Robert Góra
W powołanej grupie teatralnej dla osób dorosłych warsztaty prowadził i przygotował 
spektakl Paweł Sablik – młody reżyser-dramaturg, pochodzący z Kóz. Forma spektaklu 
finalizującego warsztaty była innowacyjna. Publiczność zaproszono na wernisaż wystawy 
performatywnej i kilkukrotnie zanurzano w wirtualnych rzeczywistościach – warstwach 
znaczeń, fikcji i prawdy.

Kojskie Q – Gabriela Pezda
Inicjatywę określa jej podtytuł: „Równość poprzez sztukę”.  Składały się na nią dwa główne 
wydarzenia: malowanie instalacji szafy podczas gminnych dożynek oraz spotkanie „(nie)
Straszna rozmowa”, podczas którego przedstawiono sylwetkę twórczą artysty plastyka 
Daniela Rycharskiego oraz dyskutowano pod okiem psychologa o kwestiach związanych 
z równością i tolerancją.

Foto-On-Plastik – Przemysław Jakubowski
Inicjatywa mająca na celu promocję kultury w Kozach – wydarzeń kulturalnych i ludzi 
twórczych. Grupa fotografików związanych z Kozami wybrała, opracowała i przygotowa-
ła wystawy mobilne, eksponowane np. na płotach przy ulicach, czyli w miejscach natu-
ralnie uczęszczanych przez kozian – tak, by dotrzeć do jak największej liczby osób, które 
z różnych powodów o miejscowym życiu kulturalnym nie wiedzą.

Muzyka kameralna w Pałacu Czeczów, czyli I weekend z muzyką kameralną – 
Maciej Szymonowicz  
Inicjatywa składała się z trzech wydarzeń. Otworzył ją koncert „W rytmie tanga” między-
narodowego zespołu „Harplino” (Jesse Xavier Reis – skrzypce i Amelia Tokarska – harfa). 
Kolejny dzień rozpoczęły warsztaty plastyczno-muzyczne pt. „Muzyczne podróże w wy-
obraźni”, przeznaczone dla całych rodzin. Wieczorem odbył się kolejny koncert, tym ra-
zem w duecie z harfistką wystąpiła flecistka (Sylvie Schelingerowa). Podczas tej imprezy 
odbyła się również wystawa prac powstałych podczas warsztatów.

Sztuka w kontakcie z naturą – Kozy malowane ziołami – Izabela Czyrnek
Dwudniowe warsztaty interdyscyplinarne, łączące zajęcia plastyczne z zielarstwem. 
Oprócz wiedzy o lokalnie występującej roślinności, uczestnicy dowiadywali się zarów-
no o właściwościach roślin, jak i o możliwości i sposobach ich twórczego wykorzystania 
w pracach plastycznych.

(sabina Piskorek-oczko)

Magiel 
kultury
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Zwycięstwo za zwycięstwem

foto: arch. CSW Kozy 

Pod znakiem rywalizacji pod siatką upłynę-
ła niedziela, 20 października, w koziańskim 
Centrum Sportowo-Widowiskowym. Do 
hali w Kozach przyjechało na tegoroczny 
drugi turniej z cyklu Grand Prix Kóz w mi-
nisiatkówce aż 13 drużyn. Prócz miejsco-
wych zespołów UKS do meczów przystą-
piły młode zawodniczki z Kęt, Witkowic, 
Szczyrku i Porąbki. Po kilku godzinach za-
ciętych zmagań z końcowego triumfu cie-

szyć się mogły reprezentantki Kęczanina 
Kęty I, wyprzedzając rówieśniczki z Witko-
wic oraz ekipy COS Olimp Szczyrk I.

Końcowa tabela II turnieju Grand Prix Kóz 
w minisiatkówce:

1  miejsce – Kęczanin Kęty I
2  miejsce – Witkowice
3  miejsce – COS Olimp Szczyrk I
4  miejsce – Kęczanin Kęty II

5  miejsce – Kęczanin Kęty III
6  miejsce – Porąbka I
7  miejsce – COS Olimp Szczyrk II
8  miejsce – Kęczanin Kęty V
9  miejsce – Porąbka III
10  miejsce – Porąbka II
11  miejsce – UKS Kozy II
12  miejsce – COS Olimp Szczyrk III
13  miejsce – UKS Kozy I

(red)

Piłkarze LKS Orzeł mają za sobą ko-
lejne udane mecze ligowe na szcze-
blu klasy B w podokręgu bielskim. 
W październiku rozegrali cztery me-
cze o punkty, i co najistotniejsze we 
wszystkich sięgnęli po komplet, zasia-
dając w fotelu wicelidera rozgrywek 
z niewielką stratą do LKS-u Ligota.
W Zabrzegu kozianie do przerwy uzyskali 
prowadzenie 2:1, by ostatecznie rozgro-
mić gospodarzy 5:1. Ponownie bieżącej 
jesieni najskuteczniej strzelał Patryk Pie-
czora, który dwukrotnie w końcówce me-
czu znalazł sposób na bramkarza rywali.
Prawdziwym popisem piłkarzy Orła było 
starcie z ekipą Sło-
wiana Łodygowice. 
Miejscowi wygrali 
aż 6:0, a na listę 
strzelców wpisał się 
nawet... bramkarz 
Dominik Orszulik, 
wykorzystując rzut 
karny.
Trudną przepra-
wę podopieczni 
trenera Marcina 
Stefanowicza mieli 
w starciu z Iskrą Ry-
barzowice. Jeszcze 
w 50. minucie to 

przeciwnik prowadził 2:1, koziański ze-
spół wypracował sobie w ostatnich dwóch 
kwadransach sporo okazji bramkowych, 
a skuteczny rzut wolny Pieczory dał im 
zaliczkę 4:2. Gospodarze tylko część strat 
zdołali zniwelować.
Wreszcie w ostatnią sobotę październi-
ka drużyna z Kóz ponownie na własnym 
boisku zanotowała spektakularny występ, 
odprawiając LKS Mazańcowice z baga-
żem sześciu goli. Hat-trick Pieczory oraz 
podwójny łup Jakuba Kwaśnego to naj-
bardziej znaczące dokonania indywidual-
ne kozian. 

Siatkarska niedziela

Lks sokół zabrzeg – Lks orzeł kozy 
1:5 (1:2)

Gole: P. Pieczora – 2, j. mrozek, D. żurek, 
P. zontek

Lks orzeł kozy – Lks słowian łodygowice 
6:0 (3:0)

Gole: j. mrozek, k. janosz, D. żurek, D. orszu-
lik, r. Cholewa, gol samobójczy

ks iskra rybarzowice – Lks orzeł kozy 
3:4 (1:1)

Gole: a. Paw, P. Pieczora, ł. Pielesz, k. janosz

Lks orzeł kozy – Lks mazańcowice 
6:0 (3:0)

Gole: P. Pieczora – 3, j. kwaśny – 2, r. stefko

Skład Orła: 
Dominik Orszulik, Marcin Kozielski – Łu-
kasz Pielesz, Roman Cholewa, Jakub Kwa-
śny, Konrad Janosz, Adrian Handzlik, Da-
niel Mańkowski, Michał Glos, Artur Paw, 
Przemysław Zontek, Michał Marańda, 
Jakub Mrozek, Patryk Pieczora, Dawid Żu-
rek, Przemysław Łoński, Radosław Stefko, 
Łukasz Kwaśny, Łukasz Duźniak, Przemy-
sław Pielesz                      

 (ma)
foto: arch. Bartłomieja Rozmus
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Przez tydzień w miejscowości Nove Zamky na Słowacji 
przebywała liczna grupa trójboistów z Kóz. Startując 
w Mistrzostwach Świata federacji GPC zgarnęli całą 
gamę medali.
Październikowy czempionat zgromadził na starcie aż 875 zawod-
ników z 21 krajów. W mocno obsadzonej stawce zademonstrowali 
się w 8-osobowym składzie podopieczni Stowarzyszenia Sportów 
Siłowych Benchpress, którzy reprezentując gminę Kozy sięgnęli 
po medale w przeprowadzonych konkurencjach.
W trójboju siłowym po złoty krążek sięgnął Wiesław Wróbel, 
srebrne medale wywalczyli Marcin Helwig i Janusz Witkowski, 
a brąz zdobył Grzegorz Drewniany. Także w przysiadzie o miejsca 
na najwyższym stopniu podium postarali się Witkowski i Drew-
niany. Obfita w złoto okazała się rywalizacja w tzw. martwym 
ciągu. Prócz niezawodnego Wróbla triumfowały w komplecie ko-
ziańskie zawodniczki – Dorota Trojanowska, Magdalena Szpila, 
Wiktoria Serokos i Beata Kowalska. 

(m)

Podopieczni sekcji szachowej LKS Orzeł zaznaczyli swoją obecność podczas Mistrzostw 
Śląska Juniorów w szachach szybkich, które przeprowadzone zostały w Łaziskach Gór-
nych. W zmaganiach drużynowych kozianie nie zdołali wprawdzie załapać się do grona 
najlepszych zespołów, ale młodzi szachiści w pojedynkach z zawodnikami śląskich klu-
bów zdobyli cenne doświadczenia. Barw Orła podczas turnieju bronili: Paulina Lelek, 
Aleksandra Kulka, Szymon Polakowski, Tomasz Makuch, Jakub Marszałek i Adam Koza.
W październikowym czempionacie reprezentanci Orła wystartowali również indywidu-
alnie. I tak, w grupie chłopców do lat 10 tuż za podium sklasyfikowany został Tomasz 
Makuch, z kolei w kategorii do lat 16 czołową „10” zamknął Szymon Polakowski. Dalsze 
lokaty zajęli Aleksandra Kulka, Stanisław Falfus, Bartosz Dziedzic i Jakub Marszałek.

(r)

Badminton 
rodzinnie

W hali Centrum Sportowo-Widowi-
skowego w niedzielę, 13 października, 
odbył się turniej badmintona. Do pierw-
szej edycji takich zawodów w Kozach 
przystąpiło łącznie 5 drużyn. Rywali-
zowano rodzinnie w grze podwójnej, 
dzięki czemu nie zabrakło emocjonują-
cych meczów przy jednocześnie dobrej 
zabawie. Zwycięsko z turniejowych 
rozgrywek wyszli Miłosz i Tomasz Wie-
czorkowie, kolejne miejsca zajęli: Igor 
i Łukasz Matlakowie, Dorota i Woj-
ciech Dudowie, Milena, Mirek i Marta 
Dubielowie oraz Katarzyna i Sebastian 
Dudowie. 

(r)

Medale ze Słowacji

Szachowe mistrzostwa

foto: arch. LKS Orzeł Kozy 

Jesienny finisz kolarza
Pochodzący z Kóz i startujący w zawodach 
kolarstwa górskiego Bartłomiej Wawak 
w końcowej fazie sezonu zwyciężał na Wę-
grzech.

Przedostatnie zwycięstwo kozianina stało 
się faktem w węgierskim Nagykanizsa. Sam 
zainteresowany tak skomentował rywaliza-
cję: – Wyścig bardzo szybki, kręty i mocno 
obsadzony przez paru dobrych zawod-
ników. Bardzo mało technicznych sekcji 
powodowało, że tempo nie pozwalało na 
odpoczynek. Plan został zrealizowany.
Kilka dni później Bartłomiej Wawak udał 
się do Piliscseva, gdzie również nie miał 
sobie równych. – Tym razem wyścig roze-
grał się inaczej niż planowałem. Na drugiej 
rundzie wyszedłem na zmianę i pogubiłem 
resztę konkurentów, starałem się utrzymać 
tempo i tak aż do mety uciekałem przed 
goniącą mnie czwórką zawodników – za-
uważył kozianin.
Jak dodał, sezon mijający nie był w pełni 
taki, jakiego oczekiwał. Jesienią Wawak 
wystartował także w Mistrzostwach Świata 
w Kanadzie, gdzie sklasyfikowany został na 
28 miejscu.        (m)foto: arch. Bartłomieja Wawaka

foto: arch. Stowarzyszenia Benchpress 
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Naprawić rozbite
Kultura Dalekiego Wschodu od wieków 
wzbudza zachwyt przedstawicieli zachod-
niej cywilizacji. Wśród niezliczonych in-
spiracji medycyną, architekturą i etyką pra-
cy, znalazły się także bardzo interesujące 
obyczaje, które mogą być praktykowane 
w dzisiejszych czasach. Niestety, z samą 
tylko Japonią najczęściej ko-
jarzą się: elektronika, seppuku 
(gorzej, gdy nieprzyzwoite 
słowo „harakiri”), samurajskie 
katany, ninja, serial z Richar-
dem Chamberlainem i mar-
ki pojazdów. Tak, są jeszcze 
kamikadze, których można 
zawrzeć w szerokiej tematyce 
drinków oraz użytkowników 
japońskich motocykli spor-
towych. Niektórzy również 
chętnie walą w kimono i sake 
(niekoniecznie w tej kolejno-
ści). Gdzieś w tle słyszeliśmy 
co prawda o ich pracowitości, sushi lub 
drzewkach bonzai, tudzież obfitości mangi, 
jednak reszta kultury pozostaje przeważnie 
nieznana, tymczasem mieszkańcy Kraju 
Kwitnącej Wiśni wciąż potrafią zaskakiwać 
przy bliższym poznaniu. To oni wynieśli 
pożyczony z Chin zwyczaj picia herbaty 
do rangi uroczystej ceremonii. Nie piją jej 

z byle czego. W XIV wieku japoński siogun 
Yoshimasa Ashikaga stłukł swoją ulubioną 
porcelanową miseczkę, po czym polecił jej 
sklejenie, odsyłając do Chin. Jakość reno-
wacji dorównała dzisiejszym standardom, 
ponieważ raczkujący chiński przemysł już 
wtedy znał pojęcie taniej tandety stosowa-

nej w praktyce. Odstąpiono od dalszych re-
klamacji, a japońscy rzemieślnicy wpadli na 
pomysł sklejenia delikatnych fragmentów 
złotą laką. Kintsugi – czyli łączenie złotem 
tego, co rozbite, stało się wówczas nie tyl-
ko sztuką, ale też idealnie wpisało się w ich 
filozofię życia. Dzięki umiejętnej naprawie, 
nawet zepsuta rzecz może stać się jeszcze 

piękniejsza i bardziej wartościowa. Podąża-
jąc za myślą przewodnią, o innowacyjności 
japońskiej technologii decyduje głównie 
funkcjonalna metoda biznesowa „kaizen”, 
która oznacza ciągłe poprawianie i zmia-
nę na lepsze. Można się od nich nauczyć 
bardzo wielu wartościowych zachowań, 

w których poczucie odpowie-
dzialności, honor i szacunek 
są traktowane priorytetowo. 
Wspomniane cechy są ledwie 
wierzchołkiem stratowulkanu 
Fuji wobec ogromnego bo-
gactwa idei tej niezwykle inte-
resującej kultury.
Czasami dobrze poudawać Ja-
pończyków. Zamiast kultywo-
wać cierpiętnictwo, pogardę 
i zacietrzewienie, można  usiąść 
z rodziną oraz przyjaciółmi 
przy herbacie w jesienne po-
południe, aby w przyjaznej at-

mosferze porozmyślać o tym, co jest dla nas 
ważne w życiu. A jeżeli ktoś nie lubi herbaty, 
zawsze pozostaje ukojenie ukrytego pra-
gnienia duszy gorącą sake (atsukan).        

(sebastian Harężlak)

zdjęcie pochodzi ze strony foter.com, 
licencja otwarta CC, bez praw autorskich.

• najważniejsze wy-

darzenia w kozach

• fotorelacje

• materiały video

• ciekawostki

• bieżące informacje

• fotorelacje

• ciekawostki

• materiały video

Polub nasze profile 
i bądź na bieżąco!

Mikołaj zaprasza
Jak dowiadujemy się z „pewnych źródeł” – Mikołaj odwiedzi koziańskie dzieci. Na miejsce spotkania wyznaczono Dom Kul-
tury w Kozach, a wydarzenie to odbędzie się w niedzielę, 8 grudnia o godz. 16.00. Dla sprawnego przebiegu spotkania wyma-
gana jest wcześniejsza rezerwacja w formie zakupu biletu w cenie 25 zł (bilety do nabycia w DK do dnia 29 listopada). 

(dk)
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Poprawna odpowiedź w naszej 
krzyżówce w październiku to: 
Krzemionki. 

nagrodę otrzymuje 

Lena szatan 
(r)

Około 1860 roku gmina zakupiła grunt w pobliżu kościoła na 

nowy cmentarz, co miało związek ze wzrastającą liczbą zgonów. 

Wcześniej mieszkańców Kóz, ale również Bujakowa, przynależącego 

do tutejszej parafii, chowano wokół drewnianego kościoła. Ok. 1923 r. 

cmentarz gminny przeszedł na własność parafii i kościoła. Nieznacznie później utworzony 

został niewielki cmentarzyk innowierców, w odległości 150 metrów na zachód od 

cmentarza parafialnego (obecnie wchłonięty przez cmentarz komunalny). W kolejnych 

latach miejsce pochówku systematycznie powiększano, m.in. wiosną 1967 r. Gromadzka 

Rada Narodowa w Kozach dokonała poszerzenia cmentarza o jednohektarową działkę pod 

cmentarz komunalny.
(red)

Czy zastanawiali się Państwo, jakie 
imiona najczęściej pojawiają się wśród 
mieszkańców naszej miejscowości? Ko-
rzystając z uprzejmości Urzędu Stanu 
Cywilnego w Kozach postanowiliśmy 
przygotować zestawienie, w którym 
przedstawiamy najpopularniejsze aktu-
alnie imiona. 

Wśród pań najczęściej pojawiającym 
się imieniem jest Anna, Maria i Kata-
rzyna. Panowie? Krzysztof, Piotr i Jan. 
Zestawienie prezentujemy w tabeli. 
Przyjrzeliśmy się także imionom dzieci, 
które urodziły się w 2019 roku. Wśród 
chłopców rodzice najczęściej wybiera-

li: Franciszek (4), Filip (3), Jakub (3). 
Wśród dziewczynek najpopularniejsze 
imiona to: Emilia (6), Lena (4), Julia 
(3).

Tymczasem w rankingu ogólnopolskim 
za ubiegły rok rodzice w Polce najczę-
ściej wybierali imiona: Zuzanna (8866) 
oraz Antoni (9329).

A Ty, jak masz na imię?

Imiona damskie w Kozach:
Anna  343
Maria  289
Katarzyna 189
Barbara  188
Agnieszka 185
Ewa  183
Małgorzata 167
Monika   135
Zofia  127
Krystyna 123

Imiona męskie w Kozach:
Krzysztof  250
Piotr  196
Jan   195
Tomasz   186
Paweł   176
Marek  173
Stanisław 167
Marcin   152
Mateusz  143
Andrzej   142

stan na 29.10.2019 r.

Po raz 19. zaplanowany został w Kozach „Konkurs 
Szopek Bożonarodzeniowych”. – Tradycyjnie za-
chęcamy do udziału młodszych i starszych, licząc 
na kreatywność uczestników – mówią przedstawicie-
le Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy 
Kozy. Technika – niezmiennie – pozostaje dowolna. Prace składać można w re-
cepcji Pałacu Czeczów do 18 grudnia br., rozstrzygnięcie konkursu w niedzielę – 
22 grudnia o godz. 16.00
Wszystkie szczegóły związane z wydarzeniem znaleźć można na stronie interneto-
wej www.skozyrozwoj.bisnet.pl                      (ms)

W ubiegłorocznej edycji zwyciężyła szopka przygotowana przez natalię i Konrada bednarczyk.
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Przypadająca w tym roku setna rocznica 
wybuchu I powstania śląskiego, skłania 
do przypomnienia postaci kozianina, 
który ma wielkie zasługi dla krzewienia 
polskości na Śląsku. Władysław Borth 
urodził się w Kozach w 1892 roku w ro-
dzinie piekarza Karola Bortha, później-
szego komendanta Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Naczelnika Gminy. Ukończył 
Gimnazjum w Wadowicach, rozpoczął 
studia prawnicze w Wiedniu, a ukoń-
czył je na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W okresie studiów należał do tajnej 
organizacji studenckiej „Związek”, któ-
ra czyniła naciski na posłów Koła Pol-
skiego austriackiej Rady Państwa, aby 
ci opowiedzieli się za zjednoczeniem 
ziem polskich wchodzących w skład 
wszystkich trzech zaborów. Po uzyska-
niu w lipcu 1918 roku tytułu naukowe-
go doktora praw, rozpoczął pracę w in-
stytucjach administracji i sądownictwa, 
kolejno w Nowym Targu, Włocławku, 
Kutnie i Ostrowie Wielkopolskim.
W 1920 roku został oddelegowany przez 
Ministerstwo Byłej Dzielnicy Pruskiej 
do pracy propagandowej i plebiscyto-
wej w Królewskiej Hucie (późniejszym 
Chorzowie). Po otrzymaniu w sierpniu 
1920 roku wizy francuskiej przybył do 
Bytomia, gdzie został przedstawiony 
Generalnemu Komisarzowi Plebiscyto-
wemu – Wojciechowi Korfantemu. Ten 
zwrócił się wtedy do niego tymi sło-
wami: „Słyszałem, że Pan w Ostrowie 
Wielkopolskim uchodził za dobrego 
mówcę, a nam dobrych mówców brak. 
Trzy miejscowości stanowią przedmiot 
mojej troski: powiat głubczycki, bo ten 
jest zamieszkały przez Niemców, po-
wiat kluczborski, bo ten choć zamiesz-
kały jest przez ludność polską, lecz 
wyznania ewangelickiego i tak do kato-
lickiej Polski nie chce należeć i wreszcie 
największe miasto na Górnym Śląsku 
– Królewska Huta, gdzie brak jest pol-
skiej inteligencji i dużo jest Polaków 
narodowo nie uświadomionych, stąd 

Niemcy tak jej są pewni, że nazywają ją 
Hochburg des Deutschtums – niezwy-
ciężoną twierdzą niemczyzny. Mianuję 
Pana szefem propagandy w Królewskiej 
Hucie i niech Pan dokłada 
wszelkich starań, aby mia-
sto znalazło się w Polsce”.
Borth organizował i pro-
wadził różnorodne wiece 
dla ludności polskiej, na 
wskazanych przez Korfan-
tego terenach. W swoich 
płomiennych mowach, na-
mawiał Ślązaków do opo-
wiedzenia się w plebiscy-
cie za przynależnością do 
państwa polskiego. Wiece 
często kończyły się krwa-
wymi walkami z udziałem 
uzbrojonych pruskich bo-
jówkarzy. W czasie jedne-
go z takich zgromadzeń 
w Królewskiej Hucie cu-
dem uniknął śmiertelne-
go pobicia, ocalony przez 
kilkutysięczny tłum, który 
manifestacyjnie odprowa-
dził go do mieszkania. Po 
latach wspominał: „po tym 
wydarzeniu powiedziałem 
sobie: z tym ludem chcę 
żyć i umierać”. W okresie 
III powstania śląskiego był 
szefem Biura Prezydialne-
go Naczelnej Władzy Po-
wstańczej oraz szefem Sądu 
Polowego. Po zakończeniu 
III powstania wszedł w skład Naczelnej 
Rady Ludowej.
Władysław Borth w czasie II wojny 
światowej był poszukiwany przez ge-
stapo. W październiku 1939 r. został 
aresztowany i osadzony w obozie kon-
centracyjnym w Cerkwicy k. Jarocina. 
Po wojnie resztę swojego życia zwią-
zał z Chorzowem, gdzie pracował jako 
adwokat i udzielał się w organizacjach 
społecznych. Za swoją pracę na rzecz 

polskości Śląska został odznaczony 
Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a tuż przed śmiercią został lau-

reatem Śląskiej Nagrody im. Juliusza 
Ligonia. Zmarł w 1968 roku. Spoczął na 
cmentarzu parafialnym w Kozach.

(Bartłomiej jurzak)
W tekście wykorzystano informacje zawarte w: jan 
Helik „Władysław Borth 1882-1968. Prawnik, dzia-
łacz plebiscytowy”, katowice 1982; Władysław sko-
czylas „Śląski działacz plebiscytowy rodem z kóz” 
(„zeszyty... nr 5”).

Domowe bezpieczeństwo 
Gminna Rada Seniorów uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Kozy, a w sposób szczególny seniorów, na 
spotkanie z miejscową Policją oraz Ochotniczą Strażą Pożarną. Spotkanie odbędzie się w sali koncertowej Pałacu Czeczów  
26 listopada br. o godz. 14.00. Tematem będzie bezpieczeństwo osób starszych i mieszkańców oraz zabezpieczenie budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych, kotłowni przed pożarem, wichurą itp.

(Grs kazimierz Honkisz)

Władysław Borth. Kozianin z pochodzenia, Ślązak z wyboru.

Fot. Władysław borth (1892-1968). Fotografia ze zbiorów 
muzeum Historycznego w bielsku-białej.
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15 listopada - 31 grudnia br.
Data Godzina Wydarzenie Miejsce Dodatkowe informacje

16.11
17.11

08.00-18.00
08.00-15.00

Wystawa Gołębie i Drób rasowy
Xi Śląski konkurs Garłacza Górnośląskiego 
koroniastego

Hala CsW

16.11 18.00 jubileusz zespołu Pieśni i tańca kozianie Dom kultury koncert jubileuszowy zPit kozianie, Wstęp wolny
19.11 16.30 kuchnia żydowska w kalendarzu świąt żydowskich Pałac Czeczów Wykład UtW – Dorota Wiewióra, Wstęp wolny
19.11
23.11
26.11
30.11
3.12
10.12
14.12

16.30-20.00
14.15-17.30
16.30-20.00
14.15-17.30
16.30-20.00
16.30-20.00
14.15-17.30

mecze piłki nożnej w ramach Halowej Ligi 
skrzatów Hala CsW szczegóły: www.hls.ligspace.pl

19.11, 
26.11, 3.12, 
10.12

15.00-17:00 zajęcia gimnastyczne z elementami korekcji wad 
postawy dla dzieci w wieku 4-5 lat

Gminne Przedszkole Pu-
bliczne w kozach

Lista zamknięta. zapisy zakończone.
organizator CsW

23-24.11 turniej szachowy Pałac Czeczów turniej szachowy. organizator Lks orzeł kozy
24.11 od 14.00 turnieje piłki nożnej CsW & Uks zaBi CUP Hala CsW
24.11 turniej Break dance Dom kultury turniej taneczny organizowany przez rootart kozy
do 25. 11 Biblioteka nieczynna Skontrum

26.11 14.00 spotkanie z Policją i osP – bezpieczeństwo osób 
starszych, zabezpieczenie budynków Pałac Czeczów szczegóły w artykule str. 16

26.11 16.30 nowe Fale w kinie i ich wpływ na rozwój kinema-
tografii na świecie Pałac Czeczów akademia Filmowa Prof. janiny Falkowskiej

Wykład UtW – wstęp wolny
28.11
5.12
12.12
19.12

16.00-17.00 magia kolorów Pałac Czeczów (pracownia 
plastyczna) biblioteczne kółko plastyczne

29.11
13.12

15.30-17.00 Nosce te ipsum Czytelnia biblioteki kurs języka łacińskiego

29.11 18.00 andrzejkowe spotkanie z podróżą Pałac Czeczów
Pasjonaci podróży i krótkofalarstwa zapraszają na 
pokaz filmu z wyprawy do indii, Butanu i nepalu. 
Wstęp wolny

30.11 turniej szachowy Dom kultury turniej organizowany przez Lks orzeł w kozach

1.12 09.00-17.00 Grand Prix kóz w tenisie stołowym finałowy V 
turniej z cyklu „złota koza 2019” Hala CsW zapisy w dniu zawodów w kasie CsW 

wstęp 15 zł – 1 kategoria, 20 zł – 2 kategorie
3.12 15.00 Dzierganie wśród książek czytelnia biblioteki integracyjne warsztaty robótek ręcznych

3.12 16.30 Pierwsza pomoc przedmedyczna osób dorosłych 
i dzieci Pałac Czeczów Wykład UtW – monika kul, wstęp wolny

6.12
8.12
15.12

17.00-20.00
09.00-13.00
09.00-13.00

Piłkarskie turnieje mikołajkowe Hala CsW

7.12 09.00-16.00 Xii Pływackie andrzejki w Gminie kozy Centrum sportowo-Wido-
wiskowe organizator CsW oraz Uks Victoria kozy

8.12 16.00 spotkanie ze św. mikołajem Dom kultury
impreza mikołajkowa dla dzieci. Bilet 25 zł do 
nabycia w Dkk (sprzedaż biletów tylko do dnia 
29 listopada)

10.12 16.30 Pielgrzymka górska Wadowice – rzym Pałac Czeczów Wykład UtW – Franciszek Wawrzuta, wstęp wolny

14.12 10.00 turniej taroka Dom kultury turniej dla pasjonatów gry w taroka organizowany 
przez stowarzyszenie klubu taroczkarzy w kozach

16.12 17.00 spotkanie harcerskich pokoleń Dom kultury tradycyjne świąteczne spotkanie harcerzy, ich rodzi-
ców oraz byłych członków drużyn koziańskich.

17.12 16.30 spotkania z historią i kulturą Gruzja. kartki 
z podróży Pałac Czeczów  Wykład UtW mirosław Frączek Wstęp wolny

22.12 16.00 konkurs szopek bożonarodzeniowych (ogłoszenie 
wyników) Pałac Czeczów

rozstrzygnięcie konkursu. Wystawa szopek. 
Wstęp wolny

22.12 18.00 koncert Przedświąteczny Pałac Czeczów koncert niezależnego zespołu miłośników muzyki
BrasoWnik. Wstęp wolny.

28.12 18.00 koncert świąteczny Chóru Dom kultury
Chór z Domu kultury wznawia swoja publiczną dzia-
łalność i zaprasza na koncert kolędowo świąteczny. 
Wstęp wolny

31.12 20.00 sylwester z salsą
zabawa sylwestrowa w rytmie salsy. organizacja 
i bilety salsa Bielsko – szkoła tańca 
e-mail: kontakt@salsa.bielsko.pl

31.12 23.50 Powitanie Nowego roku Park dworski przy Pałacu 
Czeczów

Wspólne powitanie nowego roku w przestrzeni Par-
ku. organizatorzy proszą o nie wnoszenie na teren 
parku i odpalanie fajerwerków

każdy 
czwartek

20.00 spotkania otwarte grupy anonimowych alkoholików Budynek Lks 
(wejście od małego boiska)

zapraszamy na wysłuchanie osób, które wyszły 
z uzależnienia. szczegóły
tel. 510-302-430, 801-033-242, www.aa.org.pl

zajęcia indy-
widualne wg potrzeb multimedialny senior biblioteka kurs obsługi smartfona i komputera

Wg harmonogramu tajemnice biblioteki biblioteka dla klas i – V szkół podst.
Wg harmonogramu W zaczarowanej krainie książek biblioteka dla klas 0 – iii klas podst.
Wg harmonogramu Wycieczka w przeszłość izba historyczna dla przedszkoli i klas 0-3 szkół podst.
Wg harmonogramu moje zasoby moją szansą biblioteka dla klas Vi – Viii szkół podst. i liceum
Wg harmonogramu soczewka historii izba historyczna dla klas iV – Viii szkół podst. i liceum
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Jak rozwijać i kształtować umiejętności uczenia się, by osiągnąć 
sukces, nie tylko w szkole, ale również w dorosłym życiu? W paź-
dzierniku biblioteka rozpoczęła cykl zajęć rozwijających umie-
jętność uczenia się. Miniwykład na temat różnych funkcji półkul 
mózgowych i ich wzajemnej współpracy połączony został z pro-
stymi ćwiczeniami fizycznymi i umysłowymi koordynującymi 
pracę obu półkul mózgowych i wspierającymi procesy myślowe. 
Uczniowie z klas 6a, 7b i 8a Szkoły Podstawowej nr 1 wiedzą już, 
że m. in.: ruch, sport, prawidłowe odżywianie się, właściwie do-
brana muzyka, prawidłowe oddychanie, dobrze wypływają na 
sprawność umysłu. Czy ta wiedza pomoże im w nauce? Sami 
muszą się o tym przekonać.         (gbp)

Na przedszkolaki, które w październiku odwiedziły bibliotekę, 
czekała niespodzianka, teatrzyk kamishibai. Ten ukryty w nie-
pozornej, drewnianej skrzynce, przypominającej z zewnątrz 
walizkę teatrzyk pomógł kubusiom i myszkom przenieść się 
do zaczarowanej krainy bajki „O rybaku i złotej rybce”. Gdy 
otworzyły się tajemnicze drzwiczki, dzieci zobaczyły kolorowe 
ilustracje, które z pomocą bibliotekarki zmieniały się jak slajdy. 
Chociaż niektórzy znali tę bajkę, to jednak ta nowatorska me-
toda była dla nich zaskoczeniem. Po czytaniu i krótkiej rozmo-
wie dzieci wykonały kolorowe rybki.
Zapraszamy wszystkie dzieci na kolejne małe spektakle, mamy 
dużo bajek do obejrzenia.                (gbp)

Młode adeptki malarstwa podczas cotygodniowych czwart-
kowych spotkań z plastyką poznawały tajniki frotażu, techniki 
umożliwiającej wykonywanie odbitek powierzchni przedmio-
tów, posiadających wyraźną fakturę. Dziewczynki ochoczo za-
brały się do eksperymentowania, a owocem ich twórczej zabawy 
były barwne kolaże, których motywem przewodnim stały się 
niesione wiatrem jesienne liście. Kolejne warsztaty malarskie 
przyniosły duże zaskoczenie, bowiem na stołach pracowni pla-
stycznej zagościł okazały zbiór warzyw i owoców. Czyżby coty-
godniową zabawę z kolorami tym razem miały zastąpić zajęcia 
kulinarne? Okazało się, że składniki takie posłużyły uczestnicz-
kom do wykonywania wielobarwnych stempli, w których cytry-
na i marchewka odegrały niebagatelną rolę.        (gbp)

Wystawa nietypowa, bo prezentowane prace plastyczne, któ-
re zawisły w galerii Pałacu Czeczów nigdy nie były tworzone 
z myślą o publicznym eksponowaniu. Mowa tu o rysunkach 
Martina Balika (1929-2016), który przez lata związany z Te-
atrem Lalek w Żylinie tworzył projekty lalek teatralnych. Autor 
był też projektantem mechaniki lalek pozwalającej lalkom ożyć 
w rękach animatorów w trakcie spektakli. Wystawa pojawiła 
się w Kozach dzięki uprzejmości Teatru Lalek w Żylinie, będąc 
kontynuacją współpracy w ramach projektu: „Tworzenie prze-
strzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja Teatru 
w Żilinie oraz Pałacu w Kozach”, który był realizowany w ra-
mach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2007-2013.            (mm)

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach będzie nieczynna do 
25 listopada (również w soboty) z powodu inwentaryzacji zbiorów. Za utrudnie-
nia przepraszamy.                 (gbp)

Jak się uczyć? Kamishibai

Kółko plastyczne w bibliotece Nietypowa wystawa

foto: arch. GBP foto: arch. GBP

foto: arch. DKfoto: arch. GBP

Komunikat
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Od lat zastanawiamy się co jest przyczyną – może lekko wilgotne, po-
nadstuletnie mury sali DK?   Bowiem sytuacja się powtarza, że zespoły 
chóralne, które w sali widowiskowej koziańskiego Domu Kultury dają  
swoje koncerty w ramach Festiwalu Gaude Cantem, w kilka godzin po 
zakończonym koncercie okazują się laureatami festiwalu. Tym razem 
też tak było. Gościliśmy zespoły chóralne: Con Brio (Wrocław), Can-
tica (Bystra), Rondo (Wrocław) w żywiołowym repertuarze, bo Gau-
de Cantem – to pełna radość śpiewania… W trzy godziny później, na 
zakończeniu festiwalu w bielskiej szkole muzycznej,  oba wrocławskie 
chóry otrzymały Złote dyplomy, a zespół Rondo zdobył Grand Prix fe-
stiwalu. Wniosek: przychodząc na koncert chóralny do sali widowisko-
wej w Domu Kultury możesz mieć pewność, że słuchasz najlepszych 
zespołów.                        (mm)

Październikowe dzierganie w bibliotece upłynęło pod 
znakiem papierowej wikliny. Panie rozpoczęły spotkanie 
od nauki skręcania rurek oraz wyplatania wianka, co pod 
czujnym okiem pani Jadzi wyszło znakomicie. Następnie 
nadszedł czas na wyplatanie koszyka. Jednak okazało się, 
że nie jest to takie łatwe zadanie, mimo iż technikę wy-
platania podpatrywano na tablicy multimedialnej. Wia-
domo, że „nie od razu Kraków zbudowano”, więc i panie 
dadzą radę, tylko muszą więcej potrenować.                  (gbp)

Wieczór, Pałac Czeczów, dwójka młodych wykonawców: 
Dariusz Biela – fortepian, Aleksandra Kasperek – wokal 
oraz teksty poetyckie Magdaleny Kubicy to przepis na kli-
matyczny koncert. Tak też było 29 października br. w sali 
koncertowej, w Pałacu Czeczów. Kto był potwierdzi. 

(dk)

Spotkania w Izbie Historycznej są dla dzieci zawsze małą niespo-
dzianką. Można w niej zobaczyć żarna do produkcji mąki, lampę 
naftową, skrzynię do przechowywania ubrań i wiele przedmiotów, 
których już dziś nie ma w naszych domach. Osobną atrakcją jest 
ciekawa historia starego drewnianego kościoła, który znajdował 
się nieopodal Pałacu. Obejrzeć można też ulubione zdjęcia, które 
umilały niegdyś czas wolny mieszkańcom Pałacu Czeczów. W paź-
dzierniku, w podróż w przeszłość wybrały się dzieci z grupy III ze-
rówki Szkoły Podstawowej nr 1.                    (gbp)

Lekko zawilgocone mury…

foto: arch. DK

Papierowa wiklina

foto: arch. GBP

W Izbie HistorycznejPrzepis na koncert

foto: arch. DK foto: arch. GBP



28 października zakończyło się głosowanie 
w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego 
gminy Kozy. Oddano 1533 ważne głosy: 
1192 w formie elektronicznej i 431 w formie 
papierowej. Każdy z mieszkańców mógł 
zagłosować na jeden z jedenastu przygoto-

wanych wcześniej projektów – szczegółowo 
opisaliśmy je w poprzednim wydaniu Ko-
ziańskich Wiadomości. Wszystkie propo-
zycje cały czas sprawdzić można na dedyko-
wanej stronie internetowej 
– www.budzetobywatelski.kozy.pl. 

Najwięcej głosów zdobył projekt autor-
stwa Justyny Kudelskiej – Zabawa bez ba-
rier – integracyjny plac zabaw, na który od-
dano  550 głosów. W tabeli prezentujemy 
szczegółowe zestawienie w odniesieniu do 
każdego projektu.

Historyczny budżet

Nazwa zadania Głosy w formie
elektronicznej

Głosy w formie
papierowej Suma

Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży 52 1 53
szachy na świeżym powietrzu 30 0 30
rehabilitacja dla każdego 181 63 244
kozynostra rock Fest 2020 65 87 152
rekreacja i rehabilitacja konna 43 2 45
zabawa bez barier - integracyjny plac zabaw 483 67 550
koziański grób (nie)znanego żołnierza 58 14 72
Podniesione przejście dla pieszych 85 20 105
aktywny senior 4 37 41
Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ulicy Panienki 144 42 186
mural krzysztofa Grabowskiego 47 8 55

Suma 1192 341 1533

Komentarz – Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy:
Gratuluję pani Justynie zgłoszenia zwycięskiego projektu, a wszystkim autorom projektów dziękuję 
za zaangażowanie. Budżet obywatelski to możliwość wspólnego decydowania o rozwoju i zmianach 
w naszej miejscowości. Liczba głosów w pierwszej, historycznej edycji napawa nas optymizmem, wie-
rzę, że w kolejnych głosowaniach liczba ta stale będzie wzrastać. Przeprowadzimy szczegółową analizę 
pierwszej edycji. Mamy swoje spostrzeżenia, dzielą się nimi z nami mieszkańcy. Zachęcam każdego, 
by wyraził swoją opinię wysyłając np. wiadomość mailową na skrzynkę redakcyjną Koziańskich Wia-
domości. Każda uwaga jest cenna i z pewnością pomoże nam w przyszłości. Chcemy, by idea budżetu 
obywatelskiego pozwalała nam wszystkim rozwijać naszą miejscowość poprzez różnego rodzaju pro-
jekty.

O pomyśle, mobilizacji głosujących i reali-
zacji projektu rozmawiamy z autorką zwy-
cięskiego projektu.

Redakcja: - Skąd pomysł na stworze-
nie projektu związanego z integracyj-
nym placem zbaw?
- Zrodził się już kilka lat temu. Mój syn ma 
zespół Aspergera, często jeździliśmy na 
rehabilitację do Bystrej. Podczas rozmów 
z mamami innych dzieci dowiedziałam się 
o takich placach zabaw. Kiedy usłyszałam 
o budżecie obywatelskim, zaczęłam myśleć 
o ewentualnej inicjatywie i przypomniałam 
sobie ten pomysł. Zgłaszając projekt zale-
żało mi też na tym, by projekt był trwały, na 
dłuższy czas, dla wielu osób. Wybudowanie 
nowego placu znacznie przewyższyłoby 
koszty z budżetu obywatelskiego, ale do-

posażenie istniejącego miejsca o specjalne 
urządzenia dla dzieci z niepełnosprawno-
ściami ruchowymi jest już w pełni możliwe.
- Patrząc na wyniki głosowania można 
powiedzieć o sporej mobilizacji wśród 
osób popierających projekt. Wzmian-
ki w social mediach, aktywność przed-
stawicieli Stowarzyszenia Kozianki.
- Od dwóch lat prowadzę na facebooku 
grupę, w której wymieniamy się uwagami, 
dyskutujemy. Zrealizowaliśmy już wspól-
ne projekty, co pozwoliło nam zbudować 
wzajemne zaufanie. I w tym przypadku 
na pewno to również zaprocentowało. 
Wspólnie mobilizowaliśmy się w ramach 
stowarzyszenia, każda z nas zachęcała do 
głosowania. Dużo osób mówiło nam, że 
przeglądając wszystkie projekty nieko-
niecznie znalazły „coś dla siebie”. Chętnie 

przyłączały się do nas mówiąc, że pomogą 
dzieciakom. 
- Który z placów zabaw zostanie dopo-
sażony?
- Ostateczna decyzja dopiero zapadnie, 
ale wniosek złożony został z myślą o placu 
zabaw przy ulicy Lipowej. Istotny jest fakt, 
że znajduje się tam miejsce, gdzie nowe 
urządzenia mogłyby zostać zamontowane. 
Jest w centrum Kóz, blisko przedszkola. 
Chcielibyśmy, by pojawiła się m.in. inte-
gracyjna karuzela, na której wspólnie mogą 
bawić się wszystkie dzieciaki, w tym te 
poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
Mam nadzieję, że pojawią się trzy, może 
cztery urządzenia, a w przyszłości będzie-
my wspólnymi siłami starać się, by miejsce 
stale się rozwijało. 

Plac zabaw dla wszystkich


