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W poprzednim wydaniu informowaliśmy o niespodziance dla 
młodych par zawierających związek małżeński w Kozach. W na-
stępstwie projektu „Kozy dla rodzin z Kenii” nowożeńcy otrzy-
mywać będą sympatyczną kózkę, maskotkę związaną z naszą 
miejscowością. Ta niebawem będzie miała swoje imię. Z pomo-
cą przyszli najmłodsi, przygotowując do wyboru siedem propo-
zycji – Śnieżka, Lusia, Koźmitka, Czeczusia, Marcelinka, Ran-
czóweczka, Matylda. Wpisując w przeglądarce internetowej 
adres: www.bit.ly/maskotka_ankieta, każdy z nas oddać może 
głos na jedną z propozycji.          (red)

Książki za głosy

Imię dla kózki?

Gmina Kozy podczas międzynarodowych zawodów drwali 
„Strong Drwal Jaworze 2019” miała swoich przedstawicieli. 
Trzyosobowy zespół stworzyli druhowie OSP: Krystian Ga-
łuszka, Rafał Krywult i Łukasz Sztafiński. Kozianie zmagali się 
m.in. z ekipami z Czech i Słowacji w takich konkurencjach, jak 
cięcie piłą ręczną tzw. „moja-twoja”, rąbanie drewna czy cięcie 
piłą spalinową na dokładność. Łącznie organizatorzy przygoto-
wali 6 konkurencji, a o wynikach niejednokrotnie decydowały 
milimetry czy ułamki sekund. Ostatecznie nasz zespół uplaso-
wał się na wysokiej trzeciej pozycji, zdobywając puchar i przy-
datne drwalom nagrody.      (rg/red)

Koziańscy drwale

foto: RG

foto: arch. 

Uniwersytet po inauguracji

foto: arch. 

foto: arch.

– Wspólne czytanie przez dzieci i rodziców, to najpiękniejszy spo-
sób na spędzanie wolnego czasu. Czytajcie na zmianę. Czytajcie 
na głosy. Zadawajcie pytania. Szukajcie odpowiedzi. Nic tak nie 
uczy empatii, nie rozwija wyobraźni i nie mówi „kocham Cię”, 
jak książka przeczytana razem – przekonują ambasadorzy pro-
jektu „Przerwa na wspólne czytanie”. Celem akcji jest przekaza-
nie wybranym bibliotekom (z największą liczbą głosów) książek 
wzbogacających ofertę skierowaną dla dzieci. Bierze w niej udział 
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach. Każdy z nas może po-
móc, oddając na stronie internetowej www.kinder.com.pl głos na 
koziańską placówkę, do czego zachęcamy.       (red)

Symboliczne „Gaudeamus igitur” w obecności ponad 100 
słuchaczy rozległo się w sali widowiskowej Domu Kultu-
ry, inaugurując drugi rok funkcjonowania koziańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z tej okazji wykład zaty-
tułowany „Bielsko-Bialski wrzesień 1939 r.” przygotował 
znany w regionie historyk Jacek Kachel. Kilka dni później 
odbyła się pierwsza wycieczka szlakami Beskidu Śląskiego. 
Harmonogram wydarzeń związanych z działaniami UTW 
publikować będziemy w kolejnych numerach Koziańskich 
Wiadomości.          (MS)



WYDARZENIA

Czyste powietrze bliżej…
Spore ułatwienie czeka naszych miesz-
kańców, którzy w najbliższym czasie 
ubiegać będą się o dofinansowanie 
z programu „Czyste Powietrze”, reali-
zowanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. 
Podczas specjalnej konferencji w Pałacu 
Czeczów gmina Kozy podpisała z WFO-
ŚiGW porozumienie, ustalające zasady 
wspólnej realizacji programu „Czyste 
Powietrze”. Dzięki temu w Urzędzie 
Gminy w Kozach uruchomiony zosta-
nie specjalny punkt, w którym miesz-
kańcy będą mogli złożyć wnioski do 
programu i uzyskać niezbędną pomoc 
w ich wypełnianiu. – Jakość powietrza 
w naszej gminie poprawia się, ale jako 
samorząd zamierzamy nadal realizo-
wać działania, które przyczyniają się do 
utrzymania tej tendencji – mówi Jacek 
Kaliński, wójt gminy Kozy.
By uzyskać dofinansowanie nie będzie 
więc potrzeby wyjazdu do Bielska-Bia-
łej lub Katowic. W chwili obecnej gmina 

Kozy i gmina Wilamowice jako jedyne 
gminy z powiatu bielskiego przystąpiły 
do programy „Czyste   Powietrze”.
W ramach tego programu pozyskać 
można środki finansowe na realiza-
cję działań zmierzających do poprawy 
efektywności energetycznej w swoich 

budynkach oraz zmniejszenia emisji py-
łów i innych zanieczyszczeń do atmos-
fery. O terminie uruchomienia punktu 
będziemy informować na stronie inter-
netowej – www.kozy.pl.   

(red)

To pierwsza taka impreza w naszej miej-
scowości. Przez dwa dni – 19 i 20 paździer-
nika br., plac targowy opanowany zostanie 
przez kilkanaście furgonetek oraz miłośni-
ków burgerów i innych przysmaków ser-
wowanych z charakterystycznych pojaz-
dów. – W wielu miejscach te wydarzenia 
cieszą się ogromną popularnością, można 
skosztować różnych smaków. Mamy na-
dzieję, że propozycja nowego wydarzenia 
przypadnie do gustu naszym mieszkań-
com – mówi Marcin Lasek, zastępca wójta 
gminy Kozy. Pierwszy Zlot Foodtrucków 
w Kozach rozpocznie się w sobotę o godzi-
nie 12.00. Z propozycji restauratorów na 
kołach chętni będą mogli korzystać do go-
dziny 21.00, nazajutrz impreza zaplanowa-
na została w godzinach 12.00-20.00. Nie 
pozostaje nam więc nic innego, jak życzyć 
wszystkim smacznego.   (MS)

W niedzielę, 13 października 2019 r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W gminie Kozy uprawnionych do głosowania było 10 059 wy-
borców, natomiast w głosowaniu wzięło udział 6 913 osób. Frekwencja wyborcza 
w gminie Kozy osiągnęła 68,72%, ogólnokrajowa frekwencja wyborcza wyniosła 
około 61,74%.

W wyborach do Sejmu RP mieszkańcy gminy Kozy oddali głosy na poszczególne 
listy komitetów wyborczych w następujący sposób:

1. Lista nr 1 Komitet Wyborczy PSL   -    9,65% głosów
2. Lista nr 2 KW Prawo i Sprawiedliwość    - 45,23% głosów
3. Lista nr 3 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej  - 10,82% głosów
4. Lista nr 4 KW Konfederacja Wolność i Niepodległość -   7,70% głosów
5. Lista nr 5 KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - 26,60% głosów 

W wyborach do Senatu RP mieszkańcy gminy Kozy oddali głosy na poszczegól-
nych kandydatów w następujący sposób:

1. Gorgoń-Komor Agnieszka Aleksandra - KKW Koalicja Obywatelska 
         PO .N IPL Zieloni  - 51,11% głosów
2. Kamiński Andrzej – KW Prawo i Sprawiedliwość - 48,89% głosów

Wójt gminy Kozy oraz pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-
-Białej dziękują wszystkim członkom Obwodowych Komisji Wyborczych w Ko-
zach za sprawne i rzetelne przeprowadzenie głosowania 13 października 2019 r. 
oraz wszystkim mieszkańcom gminy za liczny udział w wyborach do Sejmu i Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej.

(Monika Olma, pełnomocnik Okręgowej Komisji w Bielsku-Białej)

Wybory w Kozach

foto: MS 
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ZADANIE 2 
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie 
Kolektora Czerwonka (od granicy gminy 
do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej. 
Prace budowlane w ramach tego zadania re-
alizowane są na kanale „A” w ul. Orzecho-
wej. Wykonawca wybudował do tej pory 
ok. 620 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi 
ok. 5,5% zaawansowania robót liniowych. 

ZADANIE 3 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Krzemionki. Prace budowlane w ramach 
tego zadania realizowane są na kanałach:
• „Ch” – rejon ul. Chmielowej,

• „C” – ul. Chmielowa/Agrestowa,
• „W” – ul. Walentego

oraz dodatkowo wykonywane są przewier-
ty pod potokami i rowami. Wykonawca 
wybudował do tej pory 2 450 m kanalizacji 
sanitarnej, co stanowi ok. 29% zaawanso-
wania robót liniowych. 

ZADANIE 4 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku 
Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe 
Kozy, Wróblowice. Termin rozpoczęcia 
robót przez wykonawcę tego zadania, tj. 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryj-
nego MACHNIK Sp. z o.o., planowany jest 
w marcu 2020 r.

ZADANIE 5 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Stary Dwór. Termin rozpoczęcia robót 
przez wykonawcę 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 http://www.kozy.pl/jrp  

(ug)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowi-
cach uprzejmie informuje mieszkańców, że pro-
wadzona będzie akcja zadymiania sieci kana-
lizacji sanitarnej na terenie gminy Kozy i gminy 
Wilamowice.
Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sie-
ci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych 
przyłączy, ujawnienie nielegalnego podłączenia 
wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.
W związku z tym prosimy Państwa o spraw-
dzenie, gdzie włączona jest instalacja odpro-
wadzająca wody opadowe i drenażowe z Pań-
stwa posesji. Włączenie wód deszczowych do 
kanalizacji sanitarnej powoduje zmniejszenie 
możliwości odbioru ścieków przez istnieją-
cą instalację podczas intensywnych opadów 
deszczu, co w konsekwencji prowadzi do lokal-
nych podtopień lub zalewania niżej położonych 
nieruchomości. 

Odprowadzanie deszczówki do kanalizacji 
sanitarnej jest niezgodne z przepisami i po-
woduje wzrost kosztów funkcjonowania ca-

łego systemu kanalizacji sanitarnej z oczysz-
czalniami ścieków i pompowniami ścieków 
włącznie, co przekłada się bezpośrednio na 
wzrost cen oczyszczenia 1 m3 ścieków i do-
tyka ostatecznie wszystkich klientów Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.
Przypominamy, iż zgodnie z przepisami Usta-
wy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1152), tj.:
- Art. 28 ust. 4
„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której 
mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urzą-
dzeń kanalizacyjnych, podlega karze ogranicze-
nia wolności albo grzywny do 10 000 zł”.
- Art. 28 ust. 5 
„W razie skazania za wykroczenie lub przestęp-
stwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może 
orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wo-
dociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1000 zł 
za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumow-
ne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych 
lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanali-

zacyjnych tego przedsiębiorstwa.”
Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sani-
tarnej będzie wykonane za pomocą generatora 
nietoksycznego dymu – zimna para. Dym ten jest 
całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny 
dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się 
dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrze-
nie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w bu-
dynku świadczyć może o niewłaściwie działają-
cej instalacji wewnętrznej budynku.

Akcja zadymiania będzie prowadzona suk-
cesywnie na terenie gminy Kozy i gminy Wi-
lamowice. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Wilamowicach będzie z wyprzedzeniem 
informował o planowanym czasie prowadze-
nia akcji w poszczególnych miejscowościach 
(z podaniem ulic). Ogłoszenia będą na bieżą-
co zamieszczane na tablicach ogłoszeń w te-
renie oraz na stronach internetowych: gminy 
Kozy, gminy Wilamowice, Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Wilamowicach.

(zwik)

Kalendarium z realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, etap X

ul. Walentegoul. Orzechowa

Akcja zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej
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Deratyzacja
Przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanych obiektami użyteczności publicznej, zabudową usługową lub 
obiektami i magazynami rolno-spożywczymi wykorzystywanymi do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-
-spożywczych, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy październik to ostatni 
miesiąc w tym roku na przeprowadzenie obowiązkowej, corocznej deratyzacji. Deratyzację – potocznie nazywaną „od-
szczurzaniem”, polegającą na zwalczaniu za pomocą specjalistycznych środków wszelkich szkodliwych gryzoni, szczególnie 
szczurów i myszy, przeprowadzać powinni również w miarę zaistnienia potrzeb właściciele budynków jedno- lub wieloro-
dzinnych. 
Właściciele nieruchomości zabieg ”odszczurzania” przeprowadzają we własnym zakresie i na własny koszt.

(ug)

Przypominamy mieszkańcom, że w paź-
dzierniku 2019 r., na terenie gminy Kozy 
zorganizowane zostaną ostatnie objaz-
dowe zbiórki mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, w rejonach nr 8 
i nr 10. 
W ramach zbiórki odebrane zostaną 
sprzed posesji m.in. meble domowe 
i meble ogrodowe, tapczany, dywany, 
materace, deski do prasowania, wózki 
dziecięce, walizki, duże plastikowe za-
bawki, doniczki, kołdry, koce, zużyte 
mopy.
Nie będą natomiast odbierane odpady 
budowlane (m.in. okna, wanny, kabiny 
prysznicowe, drzwi, puszki po farbach, 
klejach, kafelki, stare tapety, gruz, styro-
pian), opony oraz sprzęt elektroniczny 
i AGD (m.in. telewizory, radia, kompu-
tery, drukarki, lodówki, pralki), które 
należy dostarczyć do Punktu Selektyw-

nego Zbierania Odpadów Komunal-
nych, na terenie targowiska gminnego 
przy ul. Szkolnej w Kozach.

REJON 8: odbiór nastąpi 25 paździer-
nika 2019 r.
Bociania, Cisowa, Czarująca, Czysta, 
Dębowa, Dobra, Klonowa, Krakowska 
(nr nieparzyste), Łukowa, Majowa, 
Modrzewiowa, Orzechowa, Przepiórek, 
Śnieżna, Świerkowa, Tylna, Wałowa, 
Wiosenna, Zacisze, Zagrodowa, Żytnia

REJON 10: odbiór nastąpi 23 paździer-
nika 2019 r.
Bażantów, Beskidzka (nr nieparzyste), 
Choinkowa, Cyprysów, Działy, Gór-
ska, Herbaciana, Leśna, Ludowa, Mała, 
Panienki, Paproci, Piaskowa, Piwonii, 
Równa, Serdeczna, Wczasowa, Willo-
wa, Zamkowa, Źródlana

(ug)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych odnawialnymi źródłami 
energii oraz nowoczesnymi systemami grzewczymi na „Spotkanie z energią”, które 
odbędzie się w Domu Kultury w Kozach, 26 października br. w godz. 11.00 
- 17.00. Na spotkaniu będzie można zapoznać się z nowoczesnymi systemami 
grzewczymi, systemami fotowoltaicznymi, systemami dla domu. Na prelekcjach 
będzie można dowiedzieć się m.in. jak pozyskać środki finansowe z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dzia-
łania związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniem budynków,  
montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, wymianą 
kotłów. Dowiemy się również, jak wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrze-
wania budynków. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.                          (ug)

Wymiana kotłów
Wójt gminy Kozy informuje, że w dniach 
od 21 do 31 października br. prowadzony 
będzie nabór wniosków od mieszkańców 
domów jednorodzinnych położonych 
w naszej gminie o włączenie do Progra-
mu Ograniczania Niskiej Emisji dla gmi-
ny Kozy na rok 2020 i realizację 
modernizacji kotłowni. Wnioski 
można składać wyłącznie 
w wersji papierowej 
w Urzędzie Gminy, 
ul. Krakowska 4, po-
kój nr 2, w godzinach 
pracy Urzędu. Do-
datkowe informacje 
można uzyskać bez-
pośrednio w Urzędzie, 
pokój nr 2 lub tele-
fonicznie pod nr tel. 
33 8298668.  
     (ug)

Spotkanie z energią

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
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Większa liczba uczniów w szkołach podstawowych i programowe 
zmiany w ostatnich latach sprawiają, że placówki muszą dostosować 
sale lekcyjne do aktualnych standardów . – Ale też przede wszystkim 
zależy nam na tym, by uczniowie mogli korzystać z pomocy dydak-
tycznych, które ułatwią naukę – podkreśla Joanna Matlak, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2. 
W poprzednim numerze pisaliśmy o realizacji unijnego projektu, tym 
razem Dwójka uzyskała wsparcie z Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej w wysokości 40 tysięcy złotych, które przeznaczone zostaną na 
doposażenie aż 5 pracowni: matematycznej, fizycznej, geograficznej, 
biologicznej i chemicznej. – Chcemy, by nasze pracownie były na 
miarę XXI wieku. W ramach dofinansowania chcemy zakupić pomo-
ce dydaktyczne do wykonywania doświadczeń laboratoryjnych oraz 
stół laboratoryjny do pracowni fizycznej. A w dalszej perspektywie, 
z nowego projektu, o ile dojdzie do jego realizacji po złożeniu odpo-
wiedniego wniosku, będziemy chcieli zakupić nowoczesne monitory 
multimedialne. – mówi Joanna Matlak.                                                           (ms)

Zakończył się remont chodnika przy DK-52 ul. Krakow-
skiej na odcinku o długości ok. 390 mb od budynku Urzędu 
Gminy do skrzyżowania z ul. Przecznią. W ramach robót 
wykonano nową konstrukcję i nawierzchnię chodnika wraz 
z poprawą odwodnienia, zjazdy do posesji. Odtworzono po-
bocza i pasy zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem.

(gbp)

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach 
ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020. Placówka zajmuje się 
osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębo-
kim od 3 do 25 lat. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zapewnia:
• terapię pedagogiczną,
• kompleksową rehabilitację,
• zajęcia ze specjalistami – psychologiem, logopedą, tyflope-

dagogiem,
• stałą opiekę ratownika medycznego, 
• zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, alpakoterapii,
• codzienny catering,
• małe grupy wychowawcze – do 4 wychowanków,
• zajęcia na świeżym powietrzu w pięknych plenerach przy-

rody.
Zapraszamy rodziców do kontaktu pod numerem telefonu 
33 432 28 80 oraz adresem mailowym biuro@orew-kozy.pl.

We wrześniu gmina Kozy otrzymała dofinansowanie z Na-
rodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na realizację projektu przebudowy 
drogi gminnej – ul. Pod Grapą. W ramach zadania planuje 
się dokonanie przebudowy konstrukcji drogi, jezdni, po-
boczy, obiektu mostowego, odwodnienia drogi, urządzeń 
melioracyjnych, kolidujących sieci uzbrojenia techniczne-
go, budowę kolektora sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja 
realizowana będzie w 2020 roku. Planowany koszt to około 
2,5 miliona złotych, z czego 50% kosztów kwalifikowalnych 
będą stanowiły środki zewnętrzne.          (gbp)

40 tysięcy dla Dwójki Chodnik przy Krakowskiej

foto: MS 

Nabór do OREW Ponad milion dotacji

foto: arch. 

foto: MS 

foto: arch.
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Jak funkcjonuje na co dzień prężnie działa-
jąca w naszej miejscowości Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza? 
Podczas regularnych zbiórek jej członko-
wie uczą się podstawowego rzemiosła stra-
żackiego – rozwijania węży, umiejętności 
gaszenia pożarów czy pierwszej pomocy. 
To świetna okazja dla dzieci i młodzieży 
do kontaktu z ratownikami medycznymi 
prowadzącymi szkolenia, ale też nauka 
poprzez zabawę i wzajemną rywalizacją 
w formie gier terenowych, sztafet czy tema-
tycznych konkursów. To także wymiana 
doświadczeń z członkami sąsiednich MDP 
podczas zawodów, szkoleń oraz spotkań. – 
Co roku jeździmy na obozy organizowane 
przez Komisję ds. Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych w powiecie bielskim, pozna-
jemy rówieśników o tych samych zaintere-
sowaniach – mówią przedstawiciele MDP.
Młodych strażaków spotkać można też 
w naszej miejscowości. Chętnie dzielą się 
wiedzą ze swoimi rówieśnikami, organi-
zowali już pokazy strażackie dla miesz-
kańców. – Jesteśmy obecni na festynach, 
pokazujemy swoją pracę. Ale oferujemy 
również pomoc, m.in. dla lokalnych insty-
tucji – tłumaczą. 

W ostatnim czasie MDP wzięła udział 
w akcji dla niepełnosprawnych „I Ty mo-
żesz posadzić własne drzewo”, pomagając 
uzupełnić wyrwane drzewa po wichurach. 
Wspólnymi wysiłkami posadzonych zosta-
ło 400 drzew. – Staramy się uczyć bezinte-
resownej pomocy – podkreślają.    (red)

Odkrywanie własnych talentów zdomi-
nowało spotkania z uczniami klas III b 
SP nr 2 i III a SP nr 1. Po wysłuchaniu 
opowiadania „Talent”, każdy uczeń sta-
rał się odnaleźć w sobie to, co potrafi 
robić najlepiej. Nie dla każdego było 
to łatwe zadanie. Pobudzając własną 
wyobraźnię za pomocą kilku kółek na-
rysowanych na kartce uczniowie stwo-
rzyli wspaniałe prace plastyczne. Z nich 
powstało piękne drzewo talentów, na 
jego listkach każde dziecko napisało, 
jaką posiada umiejętność. Talenty zo-
stały odkryte, teraz czas na refleksję: jak 
je dobrze wykorzystać.  (gbp)

Skrywane łzy, niekiedy śmiechy młodych, ciche rozmowy i szmer stojącego w kącie wen-
tylatora zlewały się w jeden szum. Widok zmęczonych, a jednak głęboko ożywionych 
uczniów doskonale harmonizował z sączącymi się do klasy, jeszcze letnimi promieniami 
słońca. Wszystko to razem tworzyło jakby senne złudzenie, tak, że nawet miałam wątpli-
wości, czy to, co widzę, jest rzeczywistością, czy też iluzją stworzoną przez wyobraźnię. 
– Niesamowite jest to, jak bardzo jesteśmy się w stanie związać z ludźmi, których znamy 
zaledwie pięć dni. Widząc zapłakane twarze osób w dniu pożegnania, mimo że nie miałem 
możliwości gościć nikogo z Niemiec, coś we mnie pękło. Sam się wzruszyłem – wspo-
mina Jakub Witkowski, uczestnik tegorocznej wymiany. – Stojąc pod ścianą i nie mogąc 
uwierzyć w to, jak wszyscy bardzo się przytulają, że nawet panie nauczycielki płaczą, sam 
uroniłem kilka łez. To są niesamowite wspomnienia.
Ja – autorka tego tekstu – jako jedna z nielicznych mogłam na własne oczy przekonać się, 
ile prawdy jest w opowieściach o sławnych już spotkaniach młodzieży z Polski i Niemiec. 
Wizyta naszych zachodnich sąsiadów przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Zresztą po-
dobne wrażenia miał każdy, komu dane było uczestniczyć w tym przedsięwzięciu niedo-
stępnym na co dzień dla ogółu. Zdaniem Lisy i Matthiasa, uczniów ze strony niemieckiej, 
wymiana jest dobrą okazją do lepszego poznania Polski i Polaków. Nawiązały się przyjaź-
nie z miłymi ludźmi, którzy niestety mieszkają daleko.
Nasze podróże do Katowic, Krakowa nie byłyby możliwe, gdyby nie zgranie tak licznej 
grupy. Dobrowolnie zajęliśmy się kimś, kto tak naprawdę był dla nas obcy, tak jak oni 
przyjęli nas w zeszłym roku. Każdy był ważny. Ludzi i świat trzeba poznawać, bo inne kul-
tury są zwierciadłami, w których widzimy siebie i naszą kulturę. Przecież dzięki temu lepiej 
rozumiemy samych siebie, bo nie możemy określić swojego dorobku kulturowego dotąd 
aż nie skonfrontujemy go z innymi.
Wiarygodności temu przedsięwzięciu nadały, jak co roku, gmina Kozy, organizacja Pol-
sko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i dyrekcje naszych szkół.

(Adrianna Frączak – uczennica Liceum im. K.K. Baczyńskiego w Kozach)

Tworzymy grupy
Co trzeba zrobić, by stworzyć zgraną 
grupę? Nad tym pytaniem zastanawiały 
się dzieci z pierwszej i trzeciej grupy od-
działu zerowego Szkoły Podstawowej 
nr 1. Inspiracją do rozmów była bajka 
„Wspaniały zespół” o zwierzętach, któ-
re pomogły potrzebującej żyrafie. Po 
burzliwej rozmowie, milusińscy zapa-
miętali, że wszyscy, nawet najsłabsi, są 
bardzo potrzebni w każdej grupie. Naj-
ważniejsza jednak jest gotowość poma-
gania innym.   (gbp)

Młodzi strażacy Odkrywamy talenty

Wizyta przyjaciół z Bergheim 

foto: arch. GBP

foto: arch. GBPfoto: arch. MDP
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Odszedł Stanisław Wróbel...
Był postacią w gminie Kozy doskonale 
znaną, przy tym niezwykle barwną, lubianą 
i szanowaną za całokształt działalności na 
niwie kulturalnej...
To z jego inicjatywy w 1986 roku został 
powołany do życia Zespół Pieśni i Tańca 
„Kozianie”, w którym przez 10 lat pracował 
jako kierownik muzyczny i akompania-
tor. Będąc nauczycielem muzyki i śpiewu 
w miejscowej szkole podstawowej z cha-
rakterystycznym dla siebie zapałem organi-
zował nabór dzieci i młodzieży do orkiestry 
dętej. I tak w 1992 r. z inicjatywy pana Sta-
nisława powstała Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta, z której funkcjonowaniem w Kozach 
wiązała się misja. Kapelmistrz Stanisław 
Wróbel mówił o niej dla „Koziańskich 
Wiadomości” w lipcu 2016 r. – Podno-
szenie umiejętności gry na instrumentach 
to bardzo często żmudna praca, która 
wymaga od ćwiczącego wielu wyrzeczeń 
i sumienności. My tylko rozpalamy taką 
iskierkę w młodych ludziach, bo to dopiero 
oni sami muszą znaleźć w tym wszystkim 
radość i przyjemność – twierdził.
Stanisław Wróbel przez długie lata niestru-
dzenie zajmował się szkoleniem młodych 
muzyków, doborem odpowiedniego re-
pertuaru, dyrygowaniem, prowadzeniem 
licznych prób i koncertów. Często wpro-
wadzał zupełnie nowe pomysły twórcze, 
poszerzając nieustannie muzyczne zasoby 
orkiestry. Efektem tych wytrwałych dzia-
łań były wymierne sukcesy Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej w postaci niezliczonych 

nagród i wyróżnień na festiwalach oraz 
przeglądach, także o zasięgu międzynaro-
dowym.
Orkiestra będąca swego rodzaju artystycz-
nym „dzieckiem” pana Stanisława nigdy 

nie zapominała równocześnie o swojej 
„małej ojczyźnie”. – W Kozach kapelę 
znają wszyscy, urządzamy tzw. objazdów-
ki muzyczne. Pojawiamy się w różnych 
częściach gminy z okazji choćby święta 
pierwszomajowego, czy innych uroczy-

stości. Odwiedzamy też z naszą muzyką 
sympatyków orkiestry – wyjaśniał w jednej 
z rozmów Stanisław Wróbel.
Był ponadto inicjatorem powstawania róż-
norodnych formacji artystycznych: kapeli 
ludowej, zespołu akordeonowego, grupy 
tanecznej, grup mażoretkowych. Starał się 
szczególnie o to, aby powstające zespoły 
opierały swój repertuar przede wszystkim 
na kompozycjach i utworach ludowych, 
kreując tym samym własną oryginalność. 
Pan Stanisław pracował w koziańskiej 
Szkole Podstawowej oraz w Domu Kultu-
ry, pełnił także funkcję organisty w jednej 
z tutejszych parafii.
W maju 2002 r. Stanisław Wróbel za 
ogromne bogactwo twórczości muzycznej 
i jej krzewienie został uhonorowany od-
znaką „Zasłużony Działacz Kultury”, nada-
ną przez Ministra Kultury.
Przez wiele lat dał się poznać jako wspa-
niały pedagog, niezaprzeczalny autorytet 
młodzieży, cierpliwy i konsekwentny w dą-
żeniu do wybranego celu. 
Był pełen zapału i pomysłów, jednocześnie 
pozostawał skromny i szlachetny. – Moc 
wiary i miłości, którą otrzymuję od Boga 
oraz śp. żony i syna czuwają nad całą moją 
rodziną. A w trudnych chwilach to muzyka 
była siłą pozwalającą mi przetrwać ciężkie 
momenty – wyznał kiedyś kapelmistrz.
Stanisław Wróbel zmarł we wtorek 8 paź-
dziernika 2019 r., miał 57 lat. Został pocho-
wany na koziańskim cmentarzu.

(red)

W poniedziałek, 30 września br. na bu-
dynku Pawilonu Radioterapii Beskidz-
kiego Centrum Onkologii – Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II odsłonięto 
tablicę pamiątkową poświęconą dok-
torowi nauk medycznych Henrykowi 
Pyszowi, kozianinowi, twórcy onkolo-
gii w naszym regionie. Symbolicznego 
odsłonięcia tablicy dokonała żona śp. 
Henryka Pysza w towarzystwie prezy-
denta Jarosława Klimaszewskiego.

W wydarzeniu wzięli udział parlamen-
tarzyści, przedstawiciele samorządu 
Bielska-Białej, a także lekarze oraz pra-
cownicy szpitala. Odsłonięcie tablicy 
poprzedziły wystąpienia zaproszonych 
gości – głos zabrał m.in. dr n.med. Ta-
deusz Leśniak, długoletni współpra-
cownik doktora Henryka Pysza.
Dr Henryk Pysz zmarł w 2014 r., spo-
czywa na koziańskim cmentarzu.

(ug)

Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Henryka Pysza 

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej mojego Ojca śp. Władysława Szetyńskiego składam ser-
deczne, z głębi serca płynące podziękowania za okazane wsparcie, życzliwość i modlitwę w tych trudnych i bolesnych dla 
mnie i mojej rodziny chwilach. 
         Grzegorz Szetyński
         wicestarosta bielski  

foto: Przemysław Jakubowski
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7 października rozpoczęło się głosowa-
nie nad wnioskami o realizację zadań 
w ramach budżetu obywatelskiego. Po-
trwa do 28 października. – To optymi-
styczne, że w pierwszej edycji budżetu 
obywatelskiego gminy Kozy wpłynęło 
tyle wniosków. Co warte podkreślenia 
zawierają one pomysły mieszkańców, 
którzy dostrzegają różne potrzeby na-
szej społeczności. Z niecierpliwością 
czekam, który z nich zyska największe 
uznanie w oczach kozian – mówi wójt 
gminy Kozy Jacek Kaliński. 

Wszystkie projekty prezentujemy na 
stronach 10-11.

Można oddać tylko jeden głos!

Ogłoszenie wyników głosowania nastą-
pi 31 października 2019 r. 

(ug)

Jak głosować?
Chcąc poprzeć jeden z projektów głosować 
można: 

1. elektronicznie, za pomocą elektronicznego formularza do głoso-
wania zamieszczonego na stronie internetowej gminy oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej w zakładce: Budżet Obywatelski.

Aby oddać głos należy:
a) wybrać z listy jeden z projektów,
b) podać swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę 

urodzenia oraz numer telefonu komórkowego,
c) w przypadku osób niepełnoletnich formularz wymusi podanie 

danych opiekuna prawnego, takich jak: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania oraz zaznaczenie zgody na udział osoby mało-
letniej w głosowaniu i przetwarzaniu jej danych osobowych,

d) zaznaczyć pole z informacją o przetwarzaniu danych osobo-
wych,

e) kliknąć w ikonkę „GŁOSUJ”,

następnie na podany w formularzu numer telefonu komórkowego 
przyjdzie sms z jednorazowym kodem weryfikacyjnym, po wpisa-
niu którego w odpowiednie pole głos zostanie zaliczony.

2. osobiście, poprzez złożenie wypełnionego formularza do głoso-
wania w sekretariacie Urzędu Gminy,

3. pocztą, poprzez przesłanie wypełnionego formularza do głoso-
wania na adres Urzędu Gminy ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy 
z dopiskiem: „Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do 
Urzędu).

50 tys. złdo wydania!

Budżet obywatelski? 

Głosujemy!
Budżet obywatelski? 

Głosujemy!
7-28 października

Kontakt:
Informacje o procedurze Budżetu Obywatelskiego: 
sekretariat Urzędu Gminy, ul. Krakowska 4
tel. (33) 829 86 50 
email: budzetobywatelski@kozy.pl
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Nazwa zadania Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży
Autor wniosku Paweł Pytel

Opis wniosku
Celem zadania jest kształcenie umiejętności pływania 
wśród dzieci i młodzieży. Adresatami są uczniowie 
szkół podstawowych i liceum w Kozach. Zadanie obej-
muje wynajem basenu i wynagrodzenie instruktorów.

Miejsce realizacji CSW w Kozach
Szacunkowy 
koszt realizacji 25 000 zł

Nazwa zadania Szachy na świeżym powietrzu
Autor wniosku Mariusz Polakowski

Opis wniosku

Celem zadania jest propagowanie królewskiej gry 
w szachy wśród mieszkańców Kóz. Adresatami  są 
wszyscy mieszkańcy Kóz w każdym wieku. Zadanie 
obejmuje koszty zakupu stołów, krzeseł/ławeczek oraz 
przygotowanie podłoża.

Miejsce realizacji Park dworski oraz teren przy LKS-ie Orzeł Kozy
Szacunkowy 
koszt realizacji 18 000 zł

Nazwa zadania Rehabilitacja dla każdego
Autor wniosku Krzysztof Malarz

Opis wniosku

Celem zadania jest poprawa zdrowia mieszkańców 
Kóz w różnym wieku oraz z różnymi schorzeniami 
poprzez indywidualnie dobrany przez fizjoterapeutę 
program rehabilitacji. Adresatami są mieszkańcy Kóz 
w różnym wieku. Zadanie obejmuje koszty indywidual-
nej terapii dla 166 osób – 3 wizyty po 45 minut.

Miejsce realizacji Fizjomed – ul. Bielska 157 a
Szacunkowy 
koszt realizacji 49 800 zł

Nazwa zadania KozyNostra Rock Fest 2020
Autor wniosku Dawid Naglik

Opis wniosku

Celem zadania jest zorganizowanie festiwalu rockowego, 
który wprowadzi różnorodność muzyczną naszej miejsco-
wości, poszerzy ofertę kulturalno-artystyczną, zaktywi-
zuje kolejną grupę mieszkańców, będzie wzmocnieniem 
promocyjnym gminy. Adresatami są wszyscy mieszkańcy 
Kóz w różnym wieku. Zadanie obejmuje całość kosztów 
związanych z organizacją festiwalu rockowego.

Miejsce realizacji Park dworski w Kozach
Szacunkowy 
koszt realizacji 17 000 zł

Nazwa zadania Rekreacja i rehabilitacja konna
Autor wniosku Ireneusz Pacyna

Opis wniosku

Celem zadania jest propagowanie zdrowego, aktywnego 
stylu życia, nauka jazdy konnej, rehabilitacja /hipoterapia/. 
Adresatami są wszyscy mieszkańcy Kóz w różnym wieku. 
Zadanie obejmuje koszty pracy instruktora za godzinę 
zajęć – do realizacji przewidziano 1100 godzin.

Miejsce realizacji Koziańskie wierchy – ul. Graniczna 10
Szacunkowy 
koszt realizacji 49 500 zł
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Nazwa zadania Zabawa bez barier – integracyjny plac zabaw
Autor wniosku Justyna Kudelska

Opis wniosku

Celem zadania jest likwidacja barier, jakie spotykają w codziennym życiu dzieci z niepełno-
sprawnościami, zapewnienie im dostępu do atrakcji z jakich korzystają wszystkie dzieci oraz 
integracja mieszkańców. Adresatami projektu są głównie dzieci, ale projekt będzie angażował 
też całe rodziny odwiedzające plac zabaw. Zadanie obejmuje koszty zakupu sprzętu /np. huś-
tawka, karuzela/ dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych dzieci.

Miejsce realizacji Wybrany plac zabaw
Szacunkowy 
koszt realizacji 50 000 zł
Nazwa zadania Koziański grób (nie) znanego żołnierza – odbudowa nagrobka por. Adolfa Staszkiewicza
Autor wniosku Bartłomiej Jurzak

Opis wniosku

Celem zadania jest odbudowa nagrobka por. Adolfa Staszkiewicza zniszczonego w czasie 
okupacji hitlerowskiej. Adolf Staszkiewicz służył w Legionach Polskich, walczył w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej. Zginał w bitwie pod Brzostowicą Wielką we wrześniu 1920 r. Pośmiert-
nie został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Zadanie adresowane jest do szerokiego grona 
mieszkańców Kóz, a także do osób przyjezdnych, odwiedzających koziański cmentarz oraz 
osób poszukujących śladów lokalnej historii. Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego nagrob-
ka, wykonanie nowego nagrobka z piaskowca /zgodnie z pierwowzorem/ wraz z płytą epitafij-
ną, montaż nowego nagrobka.

Miejsce realizacji Cmentarz parafialny
Szacunkowy 
koszt realizacji 20 000 zł
Nazwa zadania Podniesione przejście dla pieszych
Autor wniosku Mariusz Król

Opis wniosku

Celem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie wyniesienia istniejącego przejścia dla pieszych 
na ul. Nadbrzeżnej /obok placu Szlagorów/ np. w formie wyniesienia z kostki brukowej, co wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz ułatwi włączanie się do ruchu pojazdów wyjeżdżają-
cych z ulic: Miodowej, Pogodnej, Woskowej, Ogrodowej, Jutrzenki, Rzemieślniczej i Mostowej. 
Adresatami projektu są mieszkańcy ww. ulic, a także osoby poruszające się pieszo i samochoda-
mi w ww. rejonie. Zadanie obejmuje koszty przygotowania projektu i wykonania wyniesienia.

Miejsce realizacji ul. Nadbrzeżna
Szacunkowy 
koszt realizacji 15 000 zł
Nazwa zadania Aktywny senior
Autor wniosku Kazimierz Honkisz

Opis wniosku
Celem zadania jest dofinansowanie organizacji dwóch wycieczek krajoznawczych. Adre-
satami są osoby w wieku senioralnym 60+, dla których zostaną zorganizowane wyciecz-
ki. Realizacja zadania obejmuje organizację dwóch wycieczek po 45 osób każda.

Miejsce realizacji Kłodzko, Wambierzyce, Zamość, Lublin, Kozy
Szacunkowy 
koszt realizacji 20 000 zł
Nazwa zadania Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe /ogólnodostępne, bezpłatne/ przy ulicy Panienki
Autor wniosku Damian Nowak

Opis wniosku

Celem zadania jest utwardzenie terenu pod miejsca postojowe dla samochodów osobo-
wych. Adresatami są osoby chcące korzystać z uroków lasu /grzybiarze, turyści, rowe-
rzyści/, a także osoby przyjeżdżające do miejsca sakralnego – kapliczki „Pod Panienką”. 
Realizacja zadania obejmuje całość prac związanych z utwardzeniem terenu pod miejsca 
postojowe dla samochodów.

Miejsce realizacji koniec ul. Panienki
Szacunkowy 
koszt realizacji 49 700 zł
Nazwa zadania Mural Krzysztofa Grabowskiego
Autor wniosku Oliwia Legut

Opis wniosku

Celem zadania jest pomalowanie wschodniej elewacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Kozach. Mural /graffiti – projekt będzie podlegał uzgodnieniu /ma wypełnić przestrzeń 
publiczną tematem nawiązującym do osoby Krzysztofa Grabowskiego – pierwszego Pola-
ka, który samotnie przepłynął Atlantyk w 1959 roku, a który dorastał w Kozach w tzw. willi 
Grabowskich. Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy Kóz, w szczególności uczniowie 
koziańskich szkół. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, wykonanie graffiti oraz tablicy 
informacyjnej.

Miejsce realizacji wschodnia elewacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach.
Szacunkowy 
koszt realizacji 10 000 zł

Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy, nie stanowią również wizualizacji wybranych projektów.
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Po raz siódmy młodzi piłkarze spotkali 
się w sobotę, 5 października, w Kozach 
na Memoriale Konrada i Patryka.

Wydarzenie ma każdorazowo szcze-
gólny przebieg. Rywalizacja sportowa 
schodzi na dalszy plan, a uczestnicy 
honorują pamięć Konrada i Patry-
ka, dwóch młodych chłopców, którzy 
przed siedmiu laty zginęli tragicznie 
w wypadku, potrąceni na przejściu dla 

pieszych w Kozach. W ten charakter 
wpisała się więc symboliczna minuta ci-
szy, jaka poprzedziła dalszą część dnia.
Plany organizatorów pokrzyżowała tym 
razem jesienna aura. Było zimno i desz-
czowo, toteż rozgrywki oraz przedsię-
wzięcia towarzyszące odbyły się w hali 
koziańskiego Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowego. Prócz meczów drużyn 
złożonych z młodych adeptów futbolu 
atrakcją dla uczestników Memoriału był 

pokaz piłkarskich sztuczek. Zademon-
strował je Paweł Skóra, mistrz świata 
i Europy w freestyle football.
Obecni na Memoriale liczyć mogli na 
posiłek i słodkości, zawodnicy otrzy-
mali medale, wręczane m.in. przez ro-
dziców tragicznie zmarłych chłopców. 
Patronat nad wydarzeniem pełnili wójt 
gminy Kozy Jacek Kaliński oraz wice-
starosta bielski Grzegorz Szetyński. 

(M)

Z udziałem 60 zawodników odbył się kolejny turniej z cyklu Grand 
Prix Kóz „Złota Koza 2019” w tenisie stołowym.
Tradycyjnie w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego nie za-
brakło emocjonujących meczów, których wyniki zaliczono do kla-
syfikacji generalnej cyklu. Wśród zawodników do lat 12 triumfował 
Tymon Stelmach, w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat zwyciężył 
Radosław Pakuła. W gronie seniorów poniżej 39 roku życia rów-
nych sobie nie miał Paweł Suchodolski, zaś w kategoriach 40-59 lat 
oraz 60+ najlepsi byli odpowiednio Janusz Ihas i Henryk Pietrzak. 
Czołowe lokaty nagrodzone zostały dyplomami, medalami i pucha-
rami, przygotowano także poczęstunek dla zawodników.
Przed ostatnim turniejem Grand Prix Kóz w tenisie stołowym, który 
rozegrany zostanie w niedzielę, 1 grudnia, wyłaniając ostatecznych 
zwycięzców, liderami poszczególnych grup są: Oliwier Turek, Mi-
łosz Wójcik, Paweł Suchodolski, Janusz Ihas oraz Wiktor Kachno. 

(R)

Z udziałem siedmiu drużyn w niedzielę, 29 września, 
odbył się turniej piłkarski na stadionie LKS Orzeł.
Najlepiej w turniejowej stawce poradzili sobie piłka-
rze klubu z Kóz z rocznika 2009. Podopieczni Jakuba 
Honkisza zwycięstwo osiągnęli po emocjonujących 
meczach, m.in. w finale 5:4 w serii rzutów karnych. Ko-
lejne lokaty zdobyli zawodnicy LKS Czaniec, Zapory 
Porąbka, Orła Kozy rocznik 2010, AP Zone Football, 
Football 4Pro i Soły Kobiernice.
Stawką zmagań był Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Kozy Miłosza Zelka, ten najbardziej okazały 
otrzymali triumfujący gospodarze. Doceniono również 
piłkarzy wyróżniających się indywidualnie w turniejo-
wej stawce. 

(R)

Ku pamięci Konrada i Patryka

Pojedynki przy stołach Orzeł z pucharem

foto: CSW Kozy foto: LKS Orzeł Kozy

foto: arch. CSW 
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Dzieci z rocznika 2013 były główny-
mi bohaterami Turnieju Piłki Nożnej 
CSW&UKS Ekamedica Cup.
– Walka o każdą piłkę, determinacja i ra-
dość dzieci z gry sprawiły, że z wielką przy-
jemnością i satysfakcją oddaliśmy się emo-
cjom stworzonym przez najmłodszych 
– taki komentarz na profilu UKS Kozy na 
Facebooku najlepiej oddaje przebieg za-
wodów futbolowych, które w hali CSW 
w Kozach przeprowadzono w ostatni pią-
tek września.
Rozegranych zostało łącznie 10 meczów. 
Miejsca czołowe na podstawie wyników 
zdobyli zawodnicy Football Kęty, Sadi 
Soccer Dankowice i UKS Chełmek, wy-

przedzając dwie drużyny UKS Kozy, jed-
nak wszyscy bez wyjątku otrzymali złote 
medale. Po turniejowych potyczkach orga-

nizatorzy zaprosili jeszcze uczestników do 
atrakcyjnego konkursu strzałów do celu. 

(red)

Trzy zwycięstwa i jedna porażka – to bilans, 
jaki seniorzy koziańskiego Orła osiągnęli 
podczas wrześniowych meczów ligowych 
na szczeblu klasy B.
W potyczce z Zamkiem Grodziec kozianie 
pokazali dużą wolę walki i ambicję, sku-
tecznie odrabiając stratę gola z pierwszej 
połowy meczu. Podwójne trafienia Patryka 
Pieczory i bramka Dawida Żurka sprawiły, 
że Orzeł wygrał ostatecznie 3:1.
Kolejne spotkanie domowe także było dla 
zespołu z Kóz bardzo trudne. W pełnych 
emocji derbach z Groniem Bujaków go-
spodarze aż do 84. minuty przegrywali, ale 
gole Łukasza Kwaśnego i Pieczory w koń-
cówce konfrontacji przechyliły szalę na 
rzecz Orła.
Sztuka „dogonienia” wyniku nie powio-
dła się podopiecznym trenera Rafała 
Piotrowskiego w Ligocie. Miejscowy 
LKS, w obecnym sezonie b-klasowym 
niepokonany, szybko objął prowadze-
nie 2:0. I choć kozianie próbowali swo-
ich sił w ofensywie, to tylko w doliczo-
nym czasie meczu z rzutu karnego do 
siatki wcelować zdołał Pieczora.
Na zakończenie miesiąca futboliści Orła 
pokonali 2:0 ekipę z Czańca. Także w tym 

spotkaniu błysnął Pieczora, którego gole 
z 50. i 60. minuty przysporzyły sympaty-
kom drużyny kolejnych powodów do ra-
dości.
Po 6 rozegranych meczach kozianie mają 
w dorobku 15 punktów, ustępują jedynie 
piłkarzom z Ligoty, okupując pozycję wi-
celidera ligi.

LKS Zamek Grodziec – LKS Orzeł 1:3 (1:0)
Gole: P. Pieczora – 2, D. Żurek
LKS Orzeł – LKS Groń Bujaków 2:1 (0:1)
Gole: Ł. Kwaśny, P. Pieczora
LKS Ligota – LKS Orzeł 2:1 (2:0)
Gol: P. Pieczora
LKS Orzeł – LKS II Czaniec 2:0 (0:0)
Gole: P. Pieczora – 2

Skład Orła: Dominik Orszulik, Marcin 
Kozielski – Łukasz Pielesz, Roman Cho-
lewa, Jakub Kwaśny, Konrad Janosz, 
Adrian Handzlik, Daniel Mańkowski, 
Michał Glos, Artur Paw, Przemysław 
Zontek, Michał Marańda, Jakub Mro-
zek, Patryk Pieczora, Dawid Żurek, Prze-
mysław Łoński, Radosław Stefko, Łukasz 
Kwaśny, Łukasz Duźniak

(MA)

Startujący w barwach klubowych ko-
ziańskiego Orła szachista Tomasz Ma-
kuch osiąga kolejne wartościowe wyni-
ki.
W połowie września Tomasz Ma-
kuch udał się na międzywojewódzkie 
mistrzostwa w kategorii młodzików. 
W Piekarach Śląskich zademonstro-
wał bardzo dobrą dyspozycję, czego 
efektem było 2 miejsce. Jeszcze lepiej 
utalentowany szachista z Kóz wypadł 
w klasyfikacji do lat 10 podczas turnieju 
szachowego „Rudzkie Lato” w Rudzie 
Śląskiej. Od wszystkich konkurentów 
okazał się skuteczniejszy w szachowych 
manewrach, sięgając po złoto.
Prawdziwym sprawdzianem dla młode-
go kozianina był start w szachowych IV 
Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół 
i Przedszkoli w katowickim Spodku, 
gdzie we wszystkich grupach wystąpiło 
około 1200 szachistów z całej Polski. 
W grupie chłopców klas 5 został sklasy-
fikowany na bardzo wysokiej 8 pozycji 
wśród aż 135 rówieśników. 

(M)

Na Facebooku można dołączyć już do społeczności „Rozbiegane Kozy”. Jej nadrzędnym założeniem jest zrzeszenie tych biegaczy, któ-
rzy szczególnie upodobali sobie koziańskie szlaki. Popularyzacja biegów i rajdów górskich, zdrowego stylu życia oraz promocja walorów 
turystycznych regionu i samej gminy Kozy – to cele, jakie zostały określone przez Centrum Sportowo-Widowiskowe przy tworzeniu 
facebook’owej grupy „Rozbiegane Kozy”. Do tej prosportowej społeczności dołączyć można bez względu na wiek, płeć, czy posiadane 
umiejętności. To miejsce zarówno dla biegaczy wyczynowych, jak i amatorów, ale również miłośników nordic walking, których w Ko-
zach nie brakuje. – Chcemy zachęcić wszystkich mieszkańców do aktywności fizycznej, a tych, którzy już to robią do pokazywania swo-
ich treningów, udostępniania tras i zdjęć – nadmieniają organizatorzy projektu.                        (R)

Piłkarskie przedszkolaki

foto: UKS Kozy

Grupa dla biegaczy

W ligowej „szpicy” Szachista na medal
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Nasze bezpieczeństwoPolicja

Nie da się zmierzyć poczucia bezpieczeństwa za pomocą liczb. Niektórzy specjaliści statystyki oczywiście próbują upchnąć je w ramy 
skomplikowanych wykresów i tabeli, ale pomimo ich uporczywych starań, nie są w stanie jednoznacznie określić subiektywnego odczu-
cia społeczności. Każda osoba ma indywidualne wrażenia na temat tego, czy jej otoczenie stwarza zagrożenie, czy też jest przyjazne. Dla 
mieszkańców z przedmieścia mogą być ważne wskaźniki kradzieży z włamaniem oraz przejezdności dróg. Dla mieszkańców centrów 
dużych aglomeracji istotne dane mogą znajdować się w informacji o ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego, czy niewłaściwego par-
kowania pojazdów. Wymienione priorytety w rzeczywistości mogą być jednak całkowicie inne, ponieważ podlegają spersonalizowaniu. 
Każdy ma swoje własne wymagania dotyczące ogólnego wrażenia poczucia bezpieczeństwa, a jest ono wartością labilną, podlegającą 
wielu okolicznościom, w tym losowym. Co z tego, że cyfry przedstawiają teraz kolorową rzeczywistość, jeśli kilka nagłych zdarzeń może 
zrujnować wiele lat pracy społeczeństwa i służb? Nawet najlepszy wskaźnik wykrywalności nie zastąpi sytuacji, w której do przestępstwa 
lub wykroczenia w ogóle nie doszło. Dbanie o bezpieczeństwo to trudna i żmudna praca, wymagająca wszechstronnego zaangażowania 
nie tylko służb, ale też całego społeczeństwa. Pod tym względem mieszkańcy Kóz nie mogą sobie niczego zarzucić. Dzięki Państwa 
zgłoszeniom i informacjom wielokrotnie udało się zapobiec przestępstwom, odzyskać wartościowe mienie, ująć sprawców oraz dostar-
czyć dowodów. Pełnienie służby z miejscową społecznością, przy właściwym zaangażowaniu i wykorzystaniu przekazanej wiedzy realnie 
wpłynęło i nadal wpływa na poprawę bezpieczeństwa, nie tylko w naszej miejscowości. Wiele gmin i miast może się uczyć od Kozian 
zaangażowania, pragmatyzmu, w tym życzliwości wobec działań Policji. Oby w przyszłości udało się ten stan utrzymać. Nie tylko w tabe-
lach, wskaźnikach i współczynnikach, ale przede wszystkim w naszym codziennym odczuciu.

Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w wydawanie „Koziańskich Wiadomości” za możliwość publikacji treści związanych z ogólnie pojętym bezpieczeń-
stwem. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Kóz i związanym zawodowo lub prywatnie z Kozami za pomoc i współpracę okazaną mi 
podczas pełnienia służby przez ponad dziesięć lat na stanowisku jednego z dzielnicowych Kóz w Komisariacie w Kobiernicach i Poste-
runku w Kozach. Przede wszystkim dzięki Państwu ta gmina jest wyjątkowym i bezpiecznym miejscem, dlatego zawsze chętnie będę ją 
odwiedzać, już bez policyjnego umundurowania.

dzielnicowy Kóz Dolnych asp. szt. Sebastian Harężlak

Od redakcji:
Bardzo dziękujemy Panu za dotychczasową współpracę redakcyjną, rzetelność przekazywanych informacji, umiejętność popularyzowa-
nia problemów bezpieczeństwa. Pana artykuły cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Życzymy Panu sukcesów w nowym miejscu 
pracy i satysfakcji z podejmowanych decyzji. Jednocześnie informujemy Państwa, że p. Sebastian Harężlak zapewnił nas, iż nadal chętnie 
będzie publikował swoje teksty na łamach naszej gazety.                       (red)

Igranie z ogniem
Wraz z początkiem jesieni nad wiejskimi 
miejscowościami zaczynają się wznosić gę-
ste kłęby dymu. Niosą ze sobą zapach pa-
lonych liści, trawy i wszelkiego ustrojstwa, 
które właściciele posesji potrafili zebrać 
grabiami na ofiarne stosy dziękczynne ku 
chwale przemijającego Lata. Nie zdołano 
jednoznacznie dowieść, czy Lato faktycz-
nie jest za to wdzięczne i szepcze jakieś 
miłe słówka swojej siostrze Złotej Polskiej 
Jesieni, aby uhonorowała wiernych palaczy 
swoją dłuższą obecnością. Z pewnością 
znajdą się za to zirytowani miłośnicy czy-
stego powietrza, którzy wbrew rozsądkowi 
zostawili otwarte okna w mieszkaniach, 
bądź nieopatrznie wywiesili do wyschnię-

cia pranie, beztrosko lekceważąc miejsco-
wą tradycję. Kasłając od duszącego dymu, 
ze łzawiącymi oczami, w odwecie sięgną 
oni po nowoczesne zdobycze techniki, po-
wiadamiając właściwe instytucje o miejsco-
wych dzikich obrzędach. Kto zacznie teraz 
utyskiwać na tłamszenie lokalnego folkloru 
poprzez stosowanie kar za niestosowanie 
się do przepisów porządkowych i prze-
ciwpożarowych, kto odważy się oskarżyć 
o szykanowanie słowiańskich zwyczajów 
ku czci Swarożyca, niech spróbuje się roz-
mówić z kultystami domowego ogniska. 
Oto, czego się dowie: „Ady to malutki 
ogienek, zaroz zgaśnie”. Lub: „Gdzie ja 
to będę do tych paru worków pakował?”. 

Lub: „Jaki kompostownik? Panie, dziadek 
z babką palili, matka z ojcem palili i nikt się 
nie czepiał”. Lub: „Przeklęte sąsiady, niko-
go nie chcę obrażać, ale z was to są...”. Dla-
tego po odkryciu, że o możliwości przywia-
nia wiaterkiem zesłanym przez złośliwego 
Strzyboga też nie mają zielonego pojęcia, 
lepiej zdopingować ich do szybkiego uga-
szenia paleniska. W końcu, jak już chcą 
praktykować pogańskie obrzędy, niech to 
robią ryzykując wyłącznie własne zdrowie 
i dobytek, a nie całej okolicy. Przyroda też 
odetchnie z ulgą, chociaż z nią jakoś spe-
cjalnie ludzie nadal się nie liczą.

(Sebastian Harężlak)
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1580 – tyle bu-

d y n k ó w 

w Kozach 

we wrześniu podłączonych było do 

sieci kanalizacji sanitarnej. Nasza miej-

scowość (stan na wrzesień 2019 r.) 

skanalizowana jest więc w około 49%. 

O stałych postępach prac związanych 

z kolejnymi etapami budowy sieci infor-

mujemy w każdym wydaniu Koziańskich 

Wiadomości. W bieżącym wydaniu 

o postępach prac piszemy na stronie 4. 

Poziomo:
3/ drugi egzemplarz przedmiotu
7/ kolej podziemna
8/ zdobi park pałacowy
9/ wschodnia dzielnica Kóz
10/ Sławomir, komendant OSP w Kozach
12/ święta, czczona w czasie lipcowego odpustu
13/ kontur postaci, przedmiotu
18/ ślad
19/ Stanisław /zm. 1958/ były kierownik szkoły podstawowej
21/ obiekt Czeczów
22/ przechodzi na pasach
23/ Edward, były wójt gminy Kozy
24/ na głowie Matki Bożej „Panienki”

Pionowo:
1/ grupa osób zżytych ze sobą
2/ blankiet pocztowy
4/ wypoczynkowy lub macierzyński
5/ stan pozornej śmierci 
6/ spodni strój staroż. Rzymian
11/ grupa przedmiotów identycznych
14/ etap w rozwoju
15/ płynie przez centrum Kóz
16/ drewniane naczynie na mleko
17/ spadająca gwiazda
20/ Stanisław, długoletni lekarz Ośrodka Zdrowia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie

 (Stanisław Laszczak)
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Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub 
Urzędzie Gminy (sekretariat) do 31 października br. podając swoje dane osobowe 
(imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.

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

Dokumenty i pisma, by miały swoją „moc” muszą zostać opieczętowane. Tak dzieje się m.in. 

na poczcie, gdzie wciąż usłyszeć można charakterystyczny odgłos stemplowania dokumentów 

i przesyłek, ale też w urzędach. Na zdjęciu jedna z pierwszych pieczątek wykorzystywana przez 

gminę Kozy, używana do 1935 roku. Widnieje na niej napis: Urząd Gminy w Kozach oraz postać 

kozy. (red)

Sprostowanie: W poprzednim numerze 

Koziańskich Wiadomości w sekcji „Czy 

wiesz, że…” podana została błędna data 

budowy Szkoły Podstawowej numer 2. 

Szkołę wybudowano w 1962 roku. 

Do 18 października br., do godziny 23:59 przesyłać można zdjęcia na 
konkurs „Kozy, kozianie – zapis subiektywny”. Tematyką konkursu są 

m.in. lokalne zabytki architektury, kultury sakralnej, ciekawe architekto-
nicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające zawody i prace 

wykonywane tradycyjnymi metodami. Można fotografować ludzi i ich pasje, 
a także wydarzenia, w których brali udział. Wszystkie szczegóły znaleźć 

można pod adresem – www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny.
 Przypominamy pracę Przemysława Jakubowskiego z 2015 roku pt. „Szewc”.

(red) foto: Przemysław Jakubowski
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Legionista
Od kilku tygodni w kinach wyświetlany 
jest film pt. „Legiony” w reżyserii Dariusza 
Gajewskiego. Opowiada on historię Józka, 
dezertera z armii carskiej, który wstępu-
je do tworzących się w Galicji Legionów 
Polskich, będących polskimi ochotniczy-
mi oddziałami przy armii austro-węgier-
skiej. Historie ochotników-legionistów to 
niejednokrotnie barwne opowieści setek 
młodych chłopców, którzy pomimo licz-
nych przeciwności losu rwali się do walki 
o wolną Polskę.
W sierpniu 1914 roku do Legionów Pol-
skich wstąpił siedemnastoletni Adolf 
Staszkiewicz, kozianin, uczeń Gimnazjum 
w Białej, członek Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”. Służył w 2 pułku 11 
kompanii Legionów. Uczestniczył w wal-
kach frontowych w Karpatach i Bukowi-
nie, Besarabii i na Wołyniu. Jak wspominali 
jego towarzysze broni: „Niezaznał szpitali 
[…]. Jako były skaut nie palił, trunków nie 
pił, a lubił śpiew. Jako żołnierz nadzwyczaj 
odważny, zgłaszający się ciągle na ochotni-
ka, przestrzegający sprawiedliwie równego 
podziału w służbie i rozdzielania fasunków. 
Brał udział we wszystkich bitwach i wypra-
wach, gdziekolwiek kompanja występo-
wała.” Dolek, bo tak go nazywano, szybko 
awansował, najpierw do stopnia kaprala, 
a po kursie podoficerskim do stopnia pluto-
nowego. Został przydzielony do kompanii 
sztabowej. Po tzw. kryzysie przysięgowym, 
gdy w 1918 roku oddziały II Brygady Le-
gionów brawurowo przekroczyły front na 
znak protestu przeciwko podpisaniu trak-
tatu brzeskiego, Staszkiewicz przebywał na 
urlopie. Gdy dotarły do niego informacje 
o sytuacji politycznej, próbował za wszel-
ką cenę dostać się do oddziałów Polskie-
go Korpusu Posiłkowego. W przebraniu 
austriackiego żołnierza chciał przedrzeć 
się poza front, został jednak aresztowany 
przez Niemców i przekazany żandarmerii 
austriackiej. Po ponownej ucieczce udało 
mu się dołączyć do Korpusu, jednak w tym 
czasie Niemcy oddział już rozbrajali. Do 
listopada 1918 roku działał w konspiracyj-
nej Polskiej Organizacji Wojskowej. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
służył w 7 pułku piechoty Wojska Polskie-
go, awansował wówczas do stopnia podpo-
rucznika. W 1920 roku, gdy Polska stawiała 
opór agresji bolszewickiej, ppor. Staszkie-
wicz we wrześniu wraz z 7 pułkiem pie-
choty walczył w decydującym starciu 
nad Niemnem. W czasie tych walk, 19 

września w bitwie pod Brzostowicą Wiel-
ką, niedaleko Białegostoku, ppor. Adolf 
Staszkiewicz został raniony kulą w pierś, 
blisko serca. Zmarł w szpitalu w Brześciu 
20 lub 21 września 1920 roku, mając zale-
dwie 23 lata.
W 1921 roku staraniem siostry Heleny Byr-
skiej i szwagra Szymona Środy jego ciało 
ekshumowano i sprowadzono do Kóz. Po-

chowano go z honorami wojskowymi na 
cmentarzu parafialnym w Kozach. Adolf 
Staszkiewicz pośmiertnie został awanso-
wany do stopnia porucznika i odznaczo-
ny Krzyżem Virtuti Militari oraz Krzyżem 
Niepodległości. W czasie służby był cztero-
krotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. 
Na jego mogile wzniesiono okazały nagro-
bek z piaskowca w formie obelisku, który 
podobno miał być wykonany na polecenie 
marszałka Józefa Piłsudskiego.
Grób Staszkiewicza na koziańskim 

cmentarzu był jednym z pierwszych 
miejsc pamięci w Kozach, do II wojny 
światowej odbywały się tam uroczysto-
ści składania kwiatów w święta państwo-
we oraz 1 listopada. Na odnalezionej 
niedawno fotografii widać koziańskich 
działaczy Związku Strzeleckiego po-
zujących przed grobem Staszkiewicza. 
W czasie II wojny światowej obelisk zo-

stał zniszczony przez hitlerowców, po 
wojnie zastąpił go skromny nagrobek. 
W czasie zbliżających się listopadowych 
świąt (Wszystkich Świętych oraz Święta 
Niepodległości) wspomnijmy Dolka, ko-
zianina, który swoje młode życie poświęcił 
walce o wolną Polskę.

(Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano: Tomasz Rychlik „Adolf 
Staszkiewicz – żołnierz, uczestnik wojny polsko-ro-
syjskiej 1919-1920” („Zeszyty… nr 10”); http://wykaz.
muzeumpilsudski.pl; „Panteon Polski” 1928.

ppor. Adolf Staszkiewicz (1897-1920) Współczesny nagrobek 
Adolfa Staszkiewicza

Przed grobem Adolfa Staszkiewicza stoją (w górnym rzędzie 
od lewej) Albin Wymazala - komendant Związku Strzeleckiego 
w Kozach, N/N, Roman Kućka, hrabia Józef Grabowski (w dol-
nym rzędzie od lewej), „orlęta” (najmłodsi członkowie „Strzel-
ca”) N/N, Maria Tremblowa - nauczycielka, członkini Zarządu 
Związku Strzeleckiego w Kozach.
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18 października - 30 listopada br.
Data Godzina Wydarzenie Miejsce Dodatkowe informacje

19.10 9.00-13.00 Turniej szachowy Dom Kultury Polsko-Czeska Liga Szachowa 2019. Informacje 
u organizatora: Powiat Bielski

19.10 13.00
Grand Prix Kóz w minisiatkówce dziewcząt 
o Puchar Dyrektora Centrum Sportowo-Widowi-
skowego w Kozach

Centrum Sportowo-Wido-
wiskowe

19.10 16.00 Gaude Cantem Dom Kultury koncert XV Międzynarodowego Festiwalu Chórów, 
wstęp wolny

19.10
22.10
26.10
29.10
05.11
09.11
12.11

16.30-20.00
09:00-12.30
16.30-20.00
09.00-12.30
16.30-20.00
16.30-20.00
14.15-17.30
16.30-20.00

Mecze piłki nożnej w ramach Halowej Ligi 
Skrzatów Hala CSW szczegóły: www.hls.ligspace.pl

20.10 19.00 Kojski Kolektyw Artystyczny, wernisaż performa-
tywny Dom Kultury wydarzenie artystyczne w ramach inicjatywy projektu 

„Magiel kultury”, wstęp wolny
21-28.10 Filia biblioteki nieczynna ul. Przecznia 64 inwentaryzacja zbiorów

22.10 16.30 Akademia Filmowa – Francuska Nowa Fala 
i Jean-Luc Godard Pałac Czeczów Wykład prof. Janiny Falkowskiej, UTW Kozy, Wstęp wolny

22.10
29.10
05.11
12.11

15.00-17:00
15.00-17.00
15.00-17.00
15.00-17.00
15.00-17.00

Zajęcia gimnastyczne z elementami korekcji 
wad postawy dla dzieci w wieku 4-5 lat

Gminne Przedszkole Pu-
bliczne w Kozach 20 zł/miesiąc

22.10 18.00 Martin Balik - Wernisaż wystawy Pałac Czeczów Wystawa prac plastycznych i projektów lalek teatral-
nych. Wstęp wolny.

22.10 19.00
Koncert
Biela Dariusz - Fortepian,
 Aleksandra Kasperek - Wokal

Pałac Czeczów
Koncert młodych artystów prezentujących współcze-
sną muzykę fortepianową oraz poezję śpiewaną.
Wstęp wolny.

24.10, 7.11
28.11

16.00 Magia kolorów pracownia plastyczna kółko plastyczne dla dzieci 6-10 lat

25.10 17.00 „Mózg na talerzu” – DK+ dziedziniec owczarni 
w Kozach

Panel dyskusyjny z moderatorem. Tematyka – Posta-
wa i refleksja filozoficzna, Wstęp wolny

26.10 11.00- 17.00 Spotkanie z energią Dom Kultury Fotowoltaika, energia wiatrowa, systemy dla domu. 
Informacje u organizatora: Urząd Gminy Kozy

26.10 17.00 Kojskie Q Pałac Czeczów Spotkanie z artystą plastykiem Danielem Rycharskim 
oraz z psychologiem

26.10 19.00 „W rytmie tanga” – koncert zespołu Harplino Pałac Czeczów
Koncert w ramach inicjatywy „Muzyka kameralna 
w Pałacu Czeczów, czyli „I weekend z Muzyką 
Kameralną”. Wstęp wolny 

27.10 15.00 „Muzyczne podróże w wyobraźni” – warsztaty 
muzyczno-plastyczne – DK+

Pałac Czeczów,
Pracownia plastyczna

Warsztaty twórcze w ramach inicjatywy „Muzyka 
kameralna w Pałacu Czeczów, czyli „I weekend 
z Muzyką Kameralną”. Wstęp wolny

27.10 19.00 Koncert kameralny oraz wernisaż wystawy „Mu-
zyczne podróże w wyobraźni” Pałac Czeczów

Wydarzenia w ramach inicjatywy „Muzyka kameral-
na w Pałacu Czeczów, czyli „I weekend z Muzyką 
Kameralną”. Wstęp wolny

29.10 16.30 Julian Fałat – życiorys pędzlem zapisany Pałac Czeczów Wykład Teresy Dudek – Bujarek, UTW Kozy, Wstęp wolny

do 30.10 „Kojskie Q” – DK+ teren Gminy Kozy Wędrówki „Z szafy” – happeningi i ekspozycja insta-
lacji artystycznej w różnych miejscach Kóz

30.10-2.11 Biblioteka nieczynna Pałac Czeczów olejowanie parkietów

do 31.10 „Foto-On-Plastik” – DK+ Teren Gminy Kozy Ekspozycja fotografii w systemie ruchomym – w róż-
nych miejscach Kóz

5.11 15.00 Dzierganie wśród książek czytelnia biblioteki Warsztaty rękodzielnictwa dla dorosłych

8.11 9.00-11.30 Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej Pałac Czeczów Przesłuchania konkursowe recytatorów i rozstrzy-
gnięcie konkursu. Wstęp wolny.

11.11 9.00 Narodowe Święto Niepodległości Pl. Ks. K. Kochaja Uroczystości: Msza św., złożenie wiązanek kwiatów, 
bieg Niepodległości

11.11 17.00 Kozy, Kozianie – zapis subiektywny.
Wernisaż wystawy fotograficznej Dom Kultury Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i prezenta-

cja prac uczestniczących w konkursie. Wstęp wolny.
12.11-25.11 Biblioteka nieczynna Pałac Czeczów inwentaryzacja zbiorów

16.11 18.00 Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie Dom Kultury Koncert jubileuszowy ZPiT Kozianie
Wstęp wolny.

23.11-24.11 Turniej szachowy Pałac Czeczów Turniej szachowy. Organizator LKS Orzeł Kozy
do uzgod-
nienia

W zaczarowanej krainie książek czytelnia biblioteki bajkoterapia dla przedszkolaków

do uzgod-
nienia

Moje zasoby moją szansą czytelnia biblioteki Warsztaty uczenia się dla klas 6-8 SP i liceum

do uzgod-
nienia

Soczewka historii Izba Historyczna biblioteki lekcje muzealne dla uczniów SP i liceum

do uzgod-
nienia

Wycieczka w przeszłość Izba Historyczna biblioteki dla przedszkolaków i klas początkowych SP
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Wrzesień i październik to czas realizacji 6 wyło-
nionych w drodze konkursu inicjatyw. Wszyst-
ko to w ramach projektu „Magiel kultury”, 
dofinansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Kultury (z programu Dom Kultury 
+ Inicjatywy lokalne 2019). Przedstawiamy do-
tychczasowy przebieg każdej z nich.
Czy zwrócili Państwo uwagę na transparenty 
przy rondzie przy ulicy Krakowskiej? To część 
promocji projektu pt. „Mózg na talerzu”, które-
go autorem jest Jakub Drewnicki. Trzy z czte-
rech spotkań dyskusyjnych, poprzedzonych 
zawsze wykładem wprowadzającym, już się 
odbyły. Ostatnie z cyklu spotkanie odbędzie się 
25 października (piątek) o godz. 17:00, na tere-
nie neobarokowego budynku owczarni przy ul. 
Szkolnej. Obecność obowiązkowa!
Kolejna inicjatywa została zaproponowana 
przez Roberta Górę. Jej charakter określa dość 
dokładnie sam tytuł: „Grupa Teatralna – stwo-
rzenie grupy teatralnej skupiającej osoby w róż-
nym wieku w celu realizacji wspólnych spekta-
kli teatralnych dla mieszkańców gminy Kozy”. 
Warsztaty teatralne poprowadził dramaturg 
Paweł Sablik, który jest też autorem i reżyserem 
finału inicjatywy – odbędzie się on 20 paździer-

nika (niedziela) o godz. 19:00 w sali widowi-
skowej Domu Kultury w Kozach.
Tegoroczne Dożynki uświetniła realizacja czę-
ści inicjatywy „Kojskie Q”, której autorką jest 
Gabriela Pezda. Wraz z pomocnikami (np. 
koordynatorem Jackiem Kućką) zaprojek-
towała i przeprowadziła działania artystycz-
ne pod koziańskim platanem. Zgromadzeni 
uczestnicy, głównie dzieci, malowały instalację 
szafy, tworząc zupełnie nowy obiekt. Kolejne 
działanie w ramach tej inicjatywy odbędzie się 
26 października (sobota) w Pałacu Czeczów, 
będzie to spotkanie z artystą plastykiem Danie-
lem Rycharskim (autorem wystawy „Strachy”) 
oraz z psychologiem. 
Przemysław Jakubowski jest autorem i reali-
zatorem inicjatywy pt. „Foto-On-Plastik”. Na 
początku działań Przemysław zebrał lokalnych 
fotografików i wraz z nimi opracował plene-
rową, mobilną wystawę fotografii o tematyce 
kulturalnej. Czy widzieli Państwo już wszystkie 
mini-galerie? 
Za nami już są dwudniowe warsztaty plastycz-
no-zielarskie, będące clou inicjatywy Izabeli 
Czyrnek „Sztuka w kontakcie z naturą – Kozy 
malowane ziołami”. Wiedzy na temat ziół do-

starczyła uczestnikom Olga Ruta, a częścią 
warsztatu plastycznego zajęła się Anna Kliś-
-Karkoszka. 
Kolejna dwudniowa inicjatywa dopiero przed 
nami. Jej tytuł brzmi: „Muzyka kameralna 
w Pałacu Czeczów, czyli I weekend z muzyką 
kameralną”, a autorem jest Maciej Szymono-
wicz.
Kolejna dwudniowa inicjatywa dopiero przed 
nami. Jej tytuł brzmi: „Muzyka kameralna w 
Pałacu Czeczów, czyli I weekend z muzyką ka-
meralną”, a autorem jest Maciej Szymonowicz. 
Wydarzenie rozpocznie wieczorny koncert mię-
dzynarodowego zespołu Harplino pt. „W rytmie 
tanga” – odbędzie się on 26 października w sali 
koncertowej Pałacu Czeczów o godz. 19:00. Ko-
lejnego dnia, 27 października, w pałacowej pra-
cowni plastycznej o godz. 15:00 rozpoczną się 
warsztaty plastyczne pt. „Muzyczne podróże w 
wyobraźni” – do udziału w nich zapraszamy ser-
decznie szczególnie dzieci. Tego samego dnia, 
o godz. 19:00, w sali balowej Pałacu, w ramach 
koncertu zagra międzynarodowy duet kame-
ralny; wtedy też zostanie otwarta wystawa prac 
powstałych wcześniej na warsztatach.

(Sabina Piskorek-Oczko)

Biblioteka nieczynna
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach uprzejmie informuje, że w październiku i listopadzie 2019 r. będzie czasowo wyłączo-
na z dostępu dla czytelników w następujących terminach: 
Filia biblioteki (ul. Przecznia 64): od 21 października 2019 r. do 28 października 2019 r. –  inwentaryzacja zbiorów.
Główna siedziba biblioteki: 
•	 od 30 października do 2 listopada (środa, czwartek i sobota) – olejowanie parkietów w Pałacu Czeczów,
•	 od 12 listopada 2019 r. do 25 listopada 2019 r. (łącznie z sobotami) – inwentaryzacja zbiorów.

Za utrudnienia przepraszamy.                        (gbp)

Magia kolorów
Dzieci uczestniczące w plastycznych zabawach bibliotecznych po-
znają w tym roku szkolnym rozmaite techniki plastyczne: klekso-
grafię, frotaż, druk strukturalny, patchwork i mozaikę. Techniki te 
mają im pomóc w rozsmakowaniu się w malarstwie. Są już pierw-
sze efekty barwnej kleksografii – to odbijanki symetryczne przed-
stawiające malowane papugi. Maluchy wymalowały też na swoich 
kartkach tętniącą życiem letnią łąkę z uwijającymi się owadzimi 
pięknościami i leniwie szybującymi po letnim niebie ptakami. Na 
kolejnych zajęciach tworzyły harmonijkowego węża. Było to zara-
zem ćwiczenie dokładności w kolorowaniu motywu dekoracyjne-
go oraz zdobywanie wiedzy na temat barw ciepłych i chłodnych, 
a podsumowaniem zajęć była wspólna fotografia. Dzieci w wie-

ku 6-10 lat zainteresowane zabawami plastycznymi zapraszamy 
w każdy czwartek, o godz. 16.00 do pracowni plastycznej w pałacu.

(gbp)

Co w „Maglu…” piszczy?

foto: arch. GBP
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 8.11.2019r.
9.00 Konkurs recytatorski poezji patriotycznej (przesłuchania konkursowe) Pałac Czeczów.

 8.11.2019r.
11.00 Biało-czerwono pod platanem – inscenizacja wydarzeń 1918 roku, wspólne śpiewanie pieśni legio-

nowych w wykonaniu młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Kozach.

 11.11.2019r.
9.00 Msza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach.

10.00 Uroczystość wciągnięcia flagi na maszt oraz złożenie wiązanek kwiatów pod tablicami pamiątkowymi.

10.30 Koziański Bieg Niepodległości – start pl. Ks. K. Kochaja.

17.00 Kozy, kozianie – zapis subiektywny – wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej – galeria 
w Domu Kultury w Kozach.

Uwaga: W związku z uroczystościami 11 listopada zostanie zamknięty parking przy Szkole Podstawowej nr 1 (na Placu Ks. K. 
Kochaja) oraz ruch samochodowy na Placu Ks. K. Kochaja w godzinach 10.00-11.30, a także na ulicach: Młyńskiej, Topolo-
wej, Cmentarnej na czas Biegu Niepodległości (w godzinach 10.30-11.10). 

Organizacja ruchu 
Informujemy, że w niedzielę, 27 października, w godzinach 6.00-12.00, w związku z odpustem parafialnym, zostanie wyłączony z ru-
chu odcinek ul. Cmentarnej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1. Dojazd do parkingu koło cmentarza będzie możliwy od strony 
ul. Topolowej. W dniu Wszystkich Świętych ruch ul. Cmentarną będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach.                                (ug)

Jesienna pogoda sprzyja zabawie 
z latawcem. Słońce i wiatr powitały na 
stadionie LKS Orzeł w Kozach miło-
śników sportu latawcowego. Przybyli 
prawdziwi znawcy tematu, a konstruk-
cje wzbudzały zachwyt. Najlepsze pre-
zentacje zostały nagrodzone puchara-
mi i dyplomami. Uczestnicy otrzymali 
upominki od firmy NexCom.

(dk)

W 2019 roku 456 par z naszej gminy obchodziło swoje jubileusze małżeńskie: porcela-
nowe gody (20 lat) – 64 pary, srebrne gody (25 lat) – 71 par, perłowe gody (30 lat) – 63 
pary, koralowe gody (35 lat) – 75 par, rubinowe gody (40 lat) – 69 par, szafirowe gody 
(45 lat) – 51 par, złote gody (50 lat) – 30 par, platynowe gody (55 lat) – 21 par, diamen-
towe gody (60 lat) – 9 par, żelazne gody (65 lat) – 3 pary. 
Wszyscy jubilaci otrzymali pisemne życzenia oraz zaproszenia na uroczyste obchody 
tego święta, organizowane w Domu Kultury 21 września. Wzięły w nim udział 43 pary 
jubilatów: 20 lat – 3 pary, 25 lat – 3 pary, 30 lat – 4 pary, 35 lat – 3 pary, 40 lat – 6 par, 45 
lat – 3 pary, 50 lat – 18 par, 55 lat – 3 pary. Jubilatom towarzyszyły rodziny, przyjacie-
le, a także władze gminy z wójtem gminy Kozy Jackiem Kalińskim i przewodniczącym 
Rady Gminy Miłoszem Zelkiem.
Organizowane już od 15 lat uroczyste obchody jubileuszy cieszą się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców naszej gminy. Wydarzenia w Domu Kultury poprzedziła uroczy-
sta msza święta, którą  w kościele parafialnym w Kozach w intencji jubilatów odprawił ks. 
Zbigniew Skrzyp. Po części oficjalnej uroczystości był tort weselny, pamiątkowe zdjęcia 
i okazja do serdecznych rozmów i wspomnień. W atmosferze święta i radości rozpoczęła 
się zabawa taneczna, która trwała prawie do białego rana.
Jubilatom składamy życzenia wielu pięknych i wspólnie spędzonych lat, w zdrowiu, 
harmonii oraz radości z tego, co miłością i pracą zbudowali, trwając przy sobie zgodnie 
z przyrzeczeniem wypowiedzianym przed laty. 
Pary małżeńskie, które przeżyły w jednym związku 50 lat, odznaczone zostały medalem 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Małżonkom, którzy nie mogli uczestniczyć w uro-
czystości w Domu Kultury medale zostały wręczone 8 października w Pałacu Czeczów 
w Kozach.                   (USC)

Jesienne loty Jubileusze małżeńskie

foto: arch.

Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości
w Gminie Kozy, w 2019 r.



Kapryśna aura: mgła, niska temperatura, nie były przeszkodą dla miłośników zbierania 
grzybów. W ramach I Rodzinnego Grzybobrania „Kozak 2019” u szczytu Hrobaczej 

Łąki od wczesnego poranka w pierwszą niedzielę października kilkadziesiąt osób, w tym 
najmłodsi, przemierzało las w poszukiwaniu grzybów. I choć wydarzenie miało 

charakter rywalizacji, dostrzegalna była przyjazna atmosfera wśród 
wszystkich uczestników. Nagrody przyznano w poszczególnych 

kategoriach, zwycięzcą „klasyfikacji generalnej” został Tomasz 
Mosz (najwięcej zebranych grzybów). Nad całością wydarzenia 

czuwał certyfikowany grzyboznawca Justyn Kołek, przez kilkadziesiąt 
minut sprawdzając i ważąc grzyby wszystkich uczestników, wcześniej wspierając 

na trasie mniej doświadczonych grzybiarzy. – Wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do tej inicjatywy należą się podziękowania. Wielu z nas zbiera grzyby, a tym razem była 

okazja, by zaprosić wszystkich chętnych do wspólnego wyjścia w las. Okazu-
je się, że aktywność na świeżym powietrzu połączona 

z rywalizacją może też odbywać się w ramach 
zbierania grzybów – uśmiecha się Marcin 

Lasek, zastępca wójta gminy Kozy.
(ms)

Udane grzybobranie

foto: Marek Małecki


