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Wśród drogowych inwestycji zaplanowanych na 2021 rok znalazły się 
ulice Lipowa, Morelowa i Kalinowa. W ramach gruntownej przebu-
dowy zmodernizowana zostanie kompleksowo nawierzchnia, prze-
budowane zostaną również sieci energetyczna i telekomunikacyjna. 
– Przygotowywaliśmy się do tego zadania od kilku miesięcy, wykonu-
jąc szczegółowe analizy i projekty. Uzyskane dofinansowanie pozwoli 
nam rozpocząć inwestycję w tym roku – tłumaczy Jacek Kaliński, wójt 
gminy Kozy. W jej ramach przebudowane zostaną drogi na łącznym 
odcinku ponad 1 kilometra. O bieżących postępach informować bę-
dziemy w kolejnych wydaniach gazety.                (RED)

E-ferie

Osiedlowe drogi do remontu 

Walentynkowe zdjęcia

Tegoroczne ferie zimowe skłoniły do poszukiwania nowych 
form spędzania czasu w domach. Mając na uwadze pandemię, 
Dom Kultury w Kozach zaproponował najmłodszym kre-
atywne zajęcia online pod nazwą „E-ferie z Panem Kleksem”, 
podczas których dzieci pod okiem animatorów oraz naukow-
ców mogły świetnie bawić się i uczyć. Nie zabrakło warszta-
tów aktorskich, wokalnych, przyrodniczych, zajęć ruchowych 
czy eksperymentów naukowych. Dzieci, dzięki pomocnikom 
Pana Kleksa, mogły przekonać się, że w domu nie musi być 
nudno!

(DK)foto: arch.

Na drugą niedzielę lutego przypadły w tym roku Walentynki. 
Święto zakochanych rozumiemy przede wszystkim poprzez mi-
łosne gesty i romantyczne chwile. Wychodząc naprzeciw zainte-
resowanym Dom Kultury w Kozach przygotował w parku dwor-
skim dedykowaną „instalację” do wspólnych i pamiątkowych 
zdjęć. I zdaje się, że pomysł wielu osobom przypadł do gustu. 
Charakterystyczne serce pojawiało się na zdjęciach w sieci za-
równo z zakochanymi parami czy dzieciakami. Tak w odsłonie 
dziennej, jak i nocnej. 

(RED)

foto: arch. DK

foto: MS

foto: arch. DK

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach wzboga-
ciła się o ponad 2000 nowych książek i audiobooków. Podobnie 
jak w latach poprzednich, tak i tym razem Biblioteka otrzymała 
dodatkowe wsparcie z Biblioteki Narodowej na zakup nowo-
ści wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Za kwotę 5000 zł zakupiono 210 nowych tytułów. 
Wszystkie z nich dostępne są dla czytelników, zachęcamy więc 
do sprawdzenia nowości. Dwa tysiące pozycji zdaje się robić róż-
nicę w wyborze.

(GBP)

Ponad 2 tysiące książek  

foto: arch. MS
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Jeszcze w tym roku planowane jest rozpo-
częcie kolejnej dużej inwestycji w gminie 
Kozy. Dzięki pozyskanemu dofinansowa-
niu w wysokości 5 milionów złotych z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
przy ulicy Przeczni powstanie nowa hala 
sportowa. 
– Po zakończeniu budowy uczniowie li-
ceum i „Dwójki” będą mogli zaoszczędzić 
czas potrzebny obecnie na dotarcie do hali 

CSW, z obiektu korzystać będą zapewne 
także pozostali mieszkańcy w godzinach 
popołudniowo-wieczornych – mówi Jacek 
Kaliński, wójt gminy Kozy.
Nowoczesny obiekt powstanie po połu-
dniowej stronie obecnego budynku szkoły. 
Projektowana obecnie hala będzie miała 
około 1750 m2 powierzchni zabudowy, 
kubatura budynku wyniesie zaś około 
15 tysięcy metrów sześciennych. W obiek-

cie wedle zamierzeń skorzystać będziemy 
mogli m.in. z pełnowymiarowego boiska 
– 40 x 20 m, widowni na ponad 200 osób, 
pomieszczeń dedykowanych zajęciom 
fitness i zaplecza socjalno-technicznego. 
Równocześnie obiekt wyposażony będzie 
w windę dla osób niepełnosprawnych, hala 
połączona zostanie z budynkiem szkoły 
przewiązką na poziomie 1 piętra. 

(MS)

Informujemy, że w dniach 12-27.02.2021 pracownicy Urzędu 
Gminy będą roznosić mieszkańcom decyzje podatkowe na 
2021 rok. Decyzje będą dostarczane od poniedziałku do so-
boty. Pracownicy Urzędu Gminy będą posiadać imienne upo-
ważnienia i identyfikatory.

W przypadku niezastania mieszkańca, o ile będzie to możli-
we, pracownik pozostawi w skrzynce pocztowej informację 
z imieniem i nazwiskiem oraz numerem kontaktowym, w celu 
uzgodnienia dogodnego dla obu stron terminu dostarczenia 
ww. decyzji. 

Dla bezpieczeństwa swojego i mieszkańców urzędnicy będą 
wyposażeni w środki ochrony osobistej. Odbiór decyzji na-
leży potwierdzić podpisem, dlatego prosimy mieszkańców 
o przygotowanie własnych długopisów.

UWAGA!
Pracownicy Urzędu Gminy nie są upoważnieni do pobie-
rania żadnych wpłat. Płatności można dokonywać wy-
łącznie na wskazane w decyzji konto bankowe lub osobi-
ście w godzinach otwarcia kasy Urzędu Gminy.

Mamy dobre wieści dla przedsiębiorców działają-
cych na terenie naszej miejscowości. Niebawem 
w naszym miesięczniku – po kilku latach przerwy 
– ponownie możliwe będzie umieszczanie ogłoszeń 
reklamowych. 
O szczegółach informować będziemy w następnych 
wydaniach, a także za pośrednictwem sieci – na 
stronie internetowej wydawcy gazety – www.gbp-
kozy.pl oraz profilu Koziańskich Wiadomości w ser-
wisie facebook.com. 
Wszystkie szczegóły określone zostaną w regulami-
nie oraz dedykowanym cenniku. Natomiast jeśli już 
teraz są Państwo zainteresowani współpracą z na-
szym miesięcznikiem, zachęcamy do kontaktu ma-
ilowego – wiadomosci@kozy.pl.       (RED)

Powstanie nowa hala sportowa!

Przy Szkole Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym jeszcze w tym roku 
planowane są roboty związane z budową drugiej hali sportowej w Kozach. foto: MS

Komunikat ws. doręczania 
tegorocznych decyzji 

podatkowych

Reklamy w Koziańskich 
Wiadomościach!
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Relacja z XXII sesji Rady Gminy Kozy
14 stycznia 2021 r., odbyła się XXII sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) NR XXII/190/21 w sprawie zaciągnię-

cia długoterminowej pożyczki z Naro-

dowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

2) NR XXII/191/21 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kozy na lata 2021-2035;

3) NR XXII/192/21 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI/189/20 Rady Gminy 
Kozy z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała 
Budżetowa na 2021 rok Gminy Kozy;

Od 1 lutego rozpoczął się kolej-
ny nabór wniosków na świad-
czenie wychowawcze na okres 
świadczeniowy 2021-2022 
– Program „Rodzina 500+”. 
Świadczenie wychowawcze 
przeznaczone jest dla każdego 
dziecka do ukończenia 18. roku 
życia – niezależnie od docho-
dów rodziny.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opie-
kun prawny dziecka lub opiekun faktyczny 
dziecka (opiekun faktyczny to osoba fak-
tycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, 
która wystąpiła do sądu opiekuńczego 
o przysposobienie dziecka).
Wniosek o świadczenia wychowawcze 
można składać od 1 lutego online – em-
patia.mpips.gov.pl, przez bankowość elek-
troniczną oraz Platformę Usług Elektro-

nicznych ZUS. Ze względu na pandemię, 
zachęca się do składania wniosków elek-
tronicznie. To wspólne bezpieczeństwo, 
ale też szybkość i wygoda. 
Od 1 kwietnia wnioski będą mogły być 
składane tradycyjnie – za pośrednictwem 
poczty lub bezpośrednio w urzędzie. 
Prawo do świadczenia wychowawczego 
ustalane jest na okres 1 czerwca – 31 maja 
roku następnego (przykład: okres 2021-
2022: 01.06.2021 r. – 31.05.2022 r.). Pra-
wo do świadczenia wychowawczego usta-
la się, począwszy od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnio-
nymi dokumentami. Aby otrzymać świad-
czenie od czerwca, należy złożyć wniosek 
najpóźniej do 30 czerwca br.
Osoby ubiegające się o świadczenie wy-
chowawcze otrzymają informację o jego 
przyznaniu na podany we wniosku adres e-
-mail. W przypadku jego braku, informację 
odebrać będzie można osobiście. Co waż-

ne, nieodebranie takiej informacji nie bę-
dzie wstrzymywało wypłaty świadczenia.
Wypłata świadczeń wychowawczych ze 
względów organizacyjnych i technicznych 
realizowana będzie wyłącznie w formie 
przelewu środków na konto bankowe 

wskazane we wniosku.
Beneficjenci programu powinni pamiętać, 
że termin wypłaty świadczenia zależy od 
momentu złożenia wniosku wraz z pełną 
dokumentacją. 
Terminy wypłaty świadczeń w programie 
500+:

• złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 
r. oznacza wypłatę świadczeń do 30 
czerwca 2021 r.

• złożenie wniosku od 1 do 31 maja 
2021 r. oznacza wypłatę świadczeń do 
31 lipca 2021r.

• złożenie wniosku od 1 do 30 czerwca 
2021 r. oznacza wypłatę świadczeń do 
31 sierpnia 2021 r.

• złożenie wniosku od 1 do 31 lipca 
2021 r. oznacza wypłatę świadczeń do 
30 września 2021 r.

Wyjątek stanowią świadczenia wychowaw-
cze, które podlegają koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Jeżeli członek 
rodziny, bądź rodzic dziecka nie będący 
członkiem rodziny, przebywa poza grani-
cami RP, a nie jest to związane z leczeniem, 
podjęciem nauki lub pobytem turystycz-
nym, procedura przyznawania świadczenia 
może być dłuższa.
Druki wniosków o świadczenia wycho-
wawcze dostępne są w sieci – www.
gops.kozy.pl oraz w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach, 
a świadczenia wychowawcze obsługują 
pracownicy Działu Świadczeń Rodzin-
nych (tel. 33 8175827 wew. 1, e-mail: 
rodzinne@gops.kozy.pl)

(GOPS)

Informacja
z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Kozach za 2020 rok
Gminna Spółka Wodna w Kozach zajmuje się realizacją prac wodno-melioracyjnych dla dobra 
wszystkich mieszkańców Gminy. Obsługą administracyjno-finansową oraz techniczno-mery-
torycznym wykonawstwem robót zajmuje się Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bielsku-
-Białej, którego członkiem jest Gminna Spółka Wodna w Kozach.
Dla prawidłowego funkcjonowania rowów melioracyjnych – czyli odprowadzania wody – należy je 
regularnie udrażniać i odtwarzać. Prace te są kosztowne, często ze względu na wieloletnie zanie-
dbania, dlatego szczególnie ważne jest umożliwienie wejścia na teren nieruchomości (działki) celem 
wykonywania niezbędnych prac na rowach melioracyjnych czy też przy udrażnianiu drenarki.
Należy pamiętać, że większość wód opadowych (z dachów i utwardzonych wjazdów) odprowa-
dzanych jest bezpośrednio do rowów, a w gorszych przypadkach do drenarki. Skutkiem tego jest 
zalewanie posesji niżej położonych.
W ubiegłym roku GSW wykonała: czyszczenia odmulenia, wycinki samosiejek i koszenia rowów na dłu-
gości ponad 3200 m, umocnienia korytami betonowymi na długości prawie 100 m oraz umocnienia pły-
tami ażurowymi na długości ok. 20 m. Usunięto awarię, wykonano naprawę, przebudowę i konserwację 
sieci drenarskiej wraz z jej udrożnianiem w 19 miejscach, co poprawiło sytuację na zgłoszonych gruntach 
i nieruchomościach.
Za 2020 rok zainkasowano 93% składki w wysokości 1 440 650 zł, zaległych świadczeń 4322 zł 
i otrzymaniu 70% planowanej dotacji w kwocie 65 240 zł. Wysokość składki na działalność Gminnej 
Spółki Wodnej w Kozach na 2021 rok pozostaje niezmienna i wynosi: do 0,50 ha – 35,00 zł, oraz za 
każde następne 0,50 ha – 10,00 zł.
W związku z pandemią koronawirusa dyżury w Urzędzie Gminy zostały zawieszone do odwo-
łania. Obecnie można się kontaktować telefonicznie z przedstawicielem GSW (512 174 185) 
lub RZSW (33 812 56 42 ). W momencie odwołania ograniczeń zostaną wznowione dyżury w piątki 
w godz. 9.00 – 11.00 w Urzędzie Gminy, gdzie można będzie zgłaszać uszkodzenia sieci drenar-
skiej, konserwację rowów oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat działalności Spółki. 

(Zarząd GSW)

Wnioski „Rodzina 500+”
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Czas realizacji projektu związanego z kana-
lizacją sanitarną powoli wkracza w następny 
etap – odbiorów wszystkich prac, uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie wybudowanej 
sieci, a następnie możliwości wykonywania 
pierwszych przyłączy kanalizacyjnych przez 
mieszkańców. Wedle zamierzeń w najbliż-
szym czasie zostaną zakończone prace na za-
daniu nr 3 – rejon Krzemionek, a następnie na 
zadaniu nr 2 – rejon ul. Przeczni i Kęckiej. By 
przygotować i poinformować mieszkańców 
w temacie wykonywania przyłączy, opraco-
wano broszurę informacyjną dotyczącą zasad 
przyłączenia nieruchomości do kanalizacji. 
Ulotka dołączona ma zostać do kalendarza 
podatkowego i dostarczona do wszystkich 
właścicieli posesji objętych budową kanaliza-
cji sanitarnej w ramach etapu X.
– W pierwszej kolejności dostarczone 
zostaną właścicielom posesji, do których 
został wykonany sięgacz kanalizacyjny 
w ramach zadania nr 2 i zadania nr 3. Dla 
pozostałych zadań tj. zadania nr 4 – rejon 
Małe Kozy oraz zadania nr 5 – rejon Stary 
Dwór ulotki zostaną dostarczone w na-
stępnym roku – informują przedstawiciele 
Jednostki Realizującej Projekt.
W zamieszczonej broszurze przygotowano 
wszystkie informacje dotyczące warunków 
związanych z wykonaniem przyłącza, jego 
zgłoszeniem i odbiorem itp. 
Informujemy, iż każdy właściciel pose-
sji, do której został wykonany sięgacz 
kanalizacyjny zostanie dodatkowo po-
informowany pisemnie przez Jednostkę 
Realizującą Projekt o możliwości podłą-
czenia. Do tego czasu nie ma możliwości 
wykonywania przyłączy kanalizacyj-
nych i włączania się do kanalizacji!
Na temat terminów wykonywania przyłą-
czy JRP będzie informować mieszkańców 
w kolejnych wydaniach naszej gazety oraz 
na stronie internetowej. – Należy pamiętać 
o tym, że projekt zakończy się sukcesem 
i odpowiednim efektem ekologicznym 
tylko wówczas, gdy właściciele nierucho-
mości podejmą stosowne działania zmie-
rzające do podłączenia budynków do sieci 
– podkreślają przedstawiciele JRP.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis 
zaawansowania prac na poszczególnych 
zadaniach.

ZADANIE 2 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie 
Kolektora Czerwonka (od granicy gminy 
do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej” 
Prace budowlane realizowane są w obrębie 
ul. Laskowej, Jemioły, Dębowej na kanale 
„L” i „G”. Do tej pory wykonawca wybu-
dował 5995 m kanalizacji sanitarnej, co 
stanowi około 54% zaawansowania robót 
liniowych.
ZADANIE 3 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisa-
rzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”
Prace budowlane związane z budową ka-
nalizacji sanitarnej są prawie zakończone. 
Do realizacji pozostały tylko odcinki kana-
lizacji w ul. Krańcowej.
ZADANIE 4 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Małe Kozy, Wróblowice”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Za-
daniu nr 4. Prace budowlane realizowane 
są na kanale „S” w ul. Marzeń. Wykonawca 
wybudował do tej pory 3755 m kanalizacji 
sanitarnej, co stanowi ok. 48% zaawanso-
wania robót liniowych. 
ZADANIE 5 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisa-
rzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Za-
daniu nr 5. Prace budowlane realizowane 
są na kanale  „W” w rejonie ul. Wapien-
nej. Wykonawca wybudował do tej pory 
2845m kanalizacji sanitarnej, co stanowi 
ok. 59% zaawansowania robót liniowych. 

(JRP/RED)

Pierwsze przyłącza sanitarne niebawem
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Stulecie urodzin patrona
W innej rzeczywistości (Polska lat 90-
tych), w innym miejscu (szkolna wyciecz-
ka) uczniowie zaproponowali, by na Patro-
na szkoły wybrać młodego poetę, patriotę, 
rówieśnika Karola Wojtyły i innych wiel-
kich z pokolenia Kolumbów, Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. W tym roku przypa-
da jego setna rocznica urodzin.
– Szybko przestaliśmy mówić „Liceum 
w Kozach”. Dziś mówi się „Baczyński 
w Kozach”, wybieram „Baczyna w Ko-
zach”. Za tą nazwą kryje się już dziś wielo-
pokoleniowa społeczność – mówi Alina 
Nowak, dyrektor koziańskiego liceum. 
W tym roku dwutysięczny absolwent 
opuści szkołę, a 22 stycznia przypadła 
setna rocznica urodzin Patrona. Projekty 
związane z obchodami tej ważnej rocznicy, 
na prośbę samych uczniów, zostały rozło-
żone na cały rok. – Bardzo nam wszystkim 
zależy na spotkaniu, zwyczajnej akademii 
z „żywym słowem”, śpiewem, w galowych 
strojach, z odrobiną niecodziennego pa-
tosu – by wreszcie było inaczej niż przed 
komputerem. Mamy przecież dużo do 
nadrobienia w budowaniu relacji. Na razie 
odbył się konkurs na projekt karty poczto-
wej wykonanej tradycyjnymi metodami 
plastycznymi – informuje Alina Nowak.
Szkoła tylko częściowo jednak przeniosła 
się do wirtualnej rzeczywistości. W budyn-
ku trwają prace konserwatorskie i remon-
towe. Uczniowie po powrocie zapewne 
nie poznają kilku sal lekcyjnych – jasnych, 
jakby wiosennych, po odmalowaniu i z no-
wymi roletami.
Nie brakuje także innych pozytywnych 
wieści. Po raz kolejny tygodnik „Per-
spektywy” ogłosił ranking szkół po 
podsumowaniu wyników z 2020 roku. 
Koziańskie licum poprawiło swoją 

pozycję wśród stu najlepszych szkół 
województwa śląskiego i utrzymało 
Brązową Odznakę. Aby i tegoroczni 
maturzyści uzyskali jak najlepsze wyniki, 
stworzono im warunki do przetestowania 
swoich możliwości. W ramach konsultacji 
uczestniczyli w tak zwanej „próbnej matu-
rze”. Przestrzenne sale umożliwiają zacho-
wanie wymogów sanitarnych, maturzyści 
mogli więc spokojnie przejść to ćwiczenie 
intelektualne w małych grupach. Szkoda 

tylko, że „Studniówka” została przełożona, 
ale wersji wirtualnej tego jedynego w swo-
im rodzaju balu nikt sobie nie wyobraża.
– Jak tylko otworzy się możliwość, zapro-
simy do Liceum ósmoklasistów na tra-
dycyjne warsztaty przedegzaminacyjne, 
by zobaczyli, że nauka w „Baczynie” i „na 
żywo”, i online jest na wysokim poziomie 
– podsumowuje dyrektor.

(LIC/RED)

Choć z obostrzeniami i utrudnie-
niami, to jednak niezmiennie ko-
ziańskie przedszkole prowadzi zaję-
cia z najmłodszymi.
– Stanęliśmy w obliczu nowych wy-
zwań związanych z pandemią, w listo-
padzie obie nasze placówki musiały być 
zamknięte. Nie próżnowaliśmy jednak 
i czas ten wychowawcy wykorzystali na 
opracowywanie kart pracy, zabaw i ćwi-
czeń, które wysyłane były do rodziców 
drogą mailową – tłumaczą przedstawi-
ciele przedszkola.
Nauczyciele rozwijali równocześnie 

swoje kompetencje, uczestnicząc m.in. 
w szkoleniu on-line dotyczącym sposo-
bu prowadzenia dziennika elektronicz-
nego, niezbędnego do stałego kontaktu 
z rodzicami. 
W styczniu była okazja, by najmłodsi 
przygotowali występ z okazji Dni Babci 
i Dziadka. Całość nagrano, a następnie 
wykorzystując elektroniczny dziennik 
wysłano do rodziców. – Mimo obecnej 
sytuacji epidemicznej, staramy się, by 
dzieci mogły w pełni korzystać z całej 
oferty edukacyjnej – podkreślają. Od-
bywają się cyklicznie spotkania on-line 

z Teatrem Skrzat z Krakowa, a dzieci 
mają okazję oglądać różnorodne przed-
stawienia. Przedszkole bierze obecnie 
również udział w kolejnej, ekologicznej 
akcji „Kolorowe kredki”, czyli wielkim 
kredkowym recyklingu i zbiórce pustych 
opakowań po klejach Amos. W każdej 
z grup organizowane są bale karnawało-
we, odbywają się zabawy i konkursy.
Podobnie, jak w pozostałych szkołach, 
początek roku to również prace mo-
dernizacyjne. W placówce przy placu 
ks. K.Kochaja wymieniana jest stolarka 
okienna.              (PP/RED)

Przedszkolna rzeczywistość

Z okazji obchodów 100. rocznicy urodzin patrona szkoły, Samorząd Uczniowski zaprosił do 
konkursu plastycznego. Uczniowie przygotowywali „pocztówki z Baczyńskim”.
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Wpierw remonty i inwestycje, następ-
nie powrót najmłodszych do szkol-
nych ławek – tak w dużym skrócie 
przebiegały pierwsze dni nowego roku 
w Dwójce.
Zimową przerwę od lekcji wykorzystano 
na prace remontowe i modernizacyjne. 
W trzech salach lekcyjnych pojawił się 
nowy sprzęt – komputery czy telewizory, 
brak zajęć zdalnych pozwolił również na 
konserwację i modernizację wszystkich 
pozostałych komputerów i laptopów uży-
wanych do zdalnego nauczania. Do sekre-
tariatu zakupiono nową kserokopiarkę, 
w klasach zamontowano rolety, odnowio-
no podłogi we wszystkich salach, a prace 
malarskie przeprowadzono na jednym 
z korytarzy i wszystkich toaletach. – Szko-
ła wypiękniała i teraz pozostaje cierpliwie 
czekać na powrót wszystkich uczniów na 
zajęcia stacjonarne, co, mamy nadzieję, 
nastąpi w bliskim czasie – mówi Joanna 
Matlak, dyrektor SP2.
Istotnie – 18 stycznia br., do szkoły powró-
cili uczniowie klas 1-3. W szkole kontynu-
owane są również zajęcia rewalidacyjne 
w formie stacjonarnej dla uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

konsultacje z przedmiotów egzaminacyj-
nych dla uczniów klas VIII. Wszystko odby-
wa się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Uczniowie klas IV-VIII nadal kontynuują 
nauczanie na odległość. Ale mimo trud-
nych warunków nauki i pracy nie brak 
i sukcesów. Uczniowie ,,Dwójki” brali 
udział w konkursach przedmiotowych 
organizowanych przez Śląskiego Kurato-
ra Oświaty, a jeden z nich zakwalifikował 
się do III etapu konkursu z matematyki 
i geografii. – To naprawdę olbrzymi suk-
ces ucznia i nauczycieli z nim pracujących 
– podkreśla Joanna Matlak.
Dzieci z oddziałów zerowych pod opieką 
swoich nauczycieli i nauczycieli świetlicy 
przygotowały wszystkim niespodziankę: 
,,Jasełka” w wersji online, które można zo-
baczyć na stronie szkoły – www.sp2kozy.
edupage.org. Również szkolny chór przy-
gotował muzyczną atrakcję świąteczną 
– można ją zobaczyć i odsłuchać na wspo-
mnianej stronie internetowej i profilu face-
bookowym szkoły. Także w formie online 
najmłodsi zaprosili dziadków na uroczy-
stość z okazji Dnia Babcia i Dziadka. Ma-
teriał obejrzeć można w sieci – www.bit.ly/
KWdziendziadkababci.         (SP2/RED)

Nowe łącza, podłogi i… 
powrót do szkoły!

Okres ferii zimowych był czasem intensywnych prac mo-
dernizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. Wy-
mieniono wewnętrzną sieć komputerową, zamontowano 
również nowe podłogi w dwóch salach lekcyjnych. 
Co warte podkreślenia, wymiana sieci w znaczący sposób 
poprawiła jakość połączeń internetowych. Ułatwiła pracę 
zarówno nauczycielom, mogącym jeszcze lepiej wykorzy-
stywać nowoczesne technologie cyfrowe, jak i uczniom. 
Po feriach nastąpił długo oczekiwany przez dzieci i rodzi-
ców powrót do szkoły klas I-III. W Jedynce zgodnie z wy-
tycznymi ministerstwa każda klasa przebywa w wyznaczo-
nej i stałej sali, a wszyscy uczniowie pod kierunkiem swoich 
nauczycieli zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu 
sanitarnego. Mimo to, jak widać na korytarzach w czasie 
przerw, radość z powrotu  jest ogromna.
Koniec stycznia łączył się w SP 1 z końcem pierwszego se-
mestru. Był więc czas na krótkie podsumowanie. – Efektem 
połączonych starań nauczycieli i uczniów jest brak ocen 
niedostatecznych za I semestr – mówił podczas konferencji 
klasyfikacyjnej Tomasz Pająk, dyrektor SP nr 1, odnosząc 
się do obecnych wydarzeń, związanych z nauczaniem zdal-
nym.

(SP1/RED)

On-line z aktorami
Trzy klasy Szkoły Podstawowej nr 1 wzięły udział w projekcie pt. 
„Objazd mickiewiczowski – wzorem Reduty. Teatr Wierszalin 
w sieci pod hasłem: Jeździmy wirtualnie – widzimy się realnie”. 

Projekt nawiązuje do idei upowszechniania teatru i kultury pol-
skiej, jaka przyświecała wyprawom organizowanym w dwudzie-
stoleciu międzywojennym przez Redutę – pierwsze polskie la-
boratorium teatru. Dziś teatr Wierszalin, biorąc za wzór Redutę, 
oferuje młodzieży możliwość żywego kontaktu z dziełami kształ-
tującymi poczucie tożsamości narodowej. 

W ostatni czwartek stycznia odbyło się spotkanie z aktorami, 
poprzedzone obejrzeniem spektaklu Dziady. „Noc pierwsza” na 
podstawie II i IV części Dziadów Adama Mickiewicza. Twórcy 
spektaklu, w klimacie muzyki wykonywanej na instrumentach 
z epoki, opowiedzieli o procesie przygotowywania się do roli, 
o znaczeniu dźwięku, światła i teatralnych rekwizytów.  Artyści 
odpowiadali również na pytania uczniów, które dotyczyły między 
innymi artystycznych inspiracji, historii grupy czy funkcjonowa-
nia teatru w czasie pandemii. Autorzy najciekawszych pytań zo-
stali nagrodzeni pamiątkowymi koszulkami. Spotkanie on-line 
wzbogaciły wizualizacje oraz dynamiczny montaż obrazu doko-
nywany w trakcie dyskusji na mikserze wizji.  Udział w rozmowie 
na temat narodowego arcydramatu Mickiewicza okazał się nie-
zwykłym doświadczeniem pełnym emocji, pasji i treści.

(SP1)

Ferie z remontami, powrót najmłodszych

foto: arch. SP2

Feryjna przerwa była okazją 
do prac remontowo-mo-
dernizacyjnych.
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Coraz mniej czasu, bo do 31 grudnia 
tego roku mają użytkownicy tzw. „kop-
ciuchów” – czyli kotłów lub pieców ponad 
10-letnich lub pozbawionych tzw. tabliczki 
znamionowej, aby zmodernizować stare 
źródło ogrzewania. 
Obowiązek taki wprowadziły zapisy tzw. 
„uchwały antysmogowej”,  przyjętej przez 
Sejmik Województwa Śląskiego, obo-
wiązującej od 1 września w 2017 roku. Jej 
celem jest zapobieganie negatywnemu 
oddziaływaniu zanieczyszczeń powietrza 
na zdrowie ludzi i na środowisko. Wpro-
wadzone w 2017 r. przepisy w praktyce 
oznaczają, że każdy właściciel/użytkownik 
eksploatujący stare instalacje grzewcze jest 
zobowiązany do ich modernizacji. 
Zachęcamy Państwa, by w trosce o nasze 
zdrowie i otoczenie zastosować jak naj-
bardziej ekologiczne sposoby ogrzewania. 
Wymiana starych instalacji grzewczych na 
nowoczesny kocioł gazowy lub wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii – za-
montowanie pompy ciepła lub paneli foto-
woltaicznych będzie dobrą alternatywą dla 
kotłów na paliwo stałe.  
Co ważne, na realizację zadań wskaza-
nych w „uchwale antysmogowej” właści-
ciele budynków lub wydzielonych lokali 
mieszkalnych w budynkach jednorodzin-
nych mogą otrzymać wsparcie finansowe 
udzielane przez:
1. gminę Kozy – do wymiany starych ko-

tłów – w ramach realizacji Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla gmi-
ny Kozy na lata 2021-2023;

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach – mieszkańcom woje-
wództwa śląskiego, do szeregu działań 
modernizacyjnych w ramach Progra-
mu Czyste Powietrze.

Dodatkowo, po modernizacji można rów-
nież uzyskać ulgę podatkową na termomo-
dernizację (ulga termomodernizacyjna). 
W świetle przepisów ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych podatnik 
będący właścicielem lub współwłaścicielem 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia 
podatku wydatki poniesione w roku podat-
kowym na materiały budowlane, urządzenia 
i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego w tym budynku.

Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?
Uchwała antysmogowa, której zapisy mają 
prowadzić do wyeliminowania z użytko-

wania urządzeń grzewczych oraz niektó-
rych paliw stałych (np. węgla brunatnego, 
mułów, flotokoncentratów węglowych, 
mokrej biomasy) zatruwających powietrze 
obowiązuje na terenie całego wojewódz-
twa śląskiego. Dotyczy wszystkich użyt-
kowników kotłów, pieców i kominków na 
paliwo stałe. Regulacjom, które wprowadza 
uchwała muszą podporządkować się osoby 
eksploatujące instalacje, w których następu-
je spalanie paliw stałych na tere-
nie województwa śląskiego, 
również osoby prowadzące 
działalność gospodarczą 
(kotły o mocy do 1 MW), 
właściciele budynków wieloro-
dzinnych, spółdzielnie i wspól-
noty, samorządy lokalne.

Do kiedy trzeba 
wymienić starego 
kopciucha?
Termin wy-
miany pieca 
lub kotła za-
leży od czasu 
jego użytko-
wania. Naj-
starsze kotły kopciuchy, czyli ponad 
10-letnie lub urządzenia pozbawione 
tzw. tabliczki znamionowej muszą być 
wymienione do końca 2021 roku.
Na wymianę pozostałych jest nieco wię-
cej czasu. Terminy ich wymiany określa 
uchwała antysmogowa: 
•	kotły eksploatowane powyżej 10 lat 

oraz nieposiadające tabliczki zna-
mionowej trzeba wymienić do koń-
ca 2021 roku;

•	kotły użytkowane od 5-10 lat, nale-
ży wymienić do końca 2023 roku;

•	użytkownicy najmłodszych kotłów 
mają czas do końca 2025 roku;

•	kotły klasy 3 i 4 zgodne z normą 
PN-EN 300-5: 2012  należy wymie-
nić do końca roku 2027. Kotły 3 i 4 
klasy niezgodne z powyższą normą trak-
towane są jako kotły pozaklasowe;

•	kominki, piece i ogrzewacze – 

w przypadku instalacji, których eksplo-
atacja rozpoczęła się przed 1 września 

2017 r., postanowienia uchwały an-
tysmogowej będą obowiązywać od 1 
stycznia 2023 r., chyba, że instalacje te 
będą:

 » osiągać sprawność cieplną na pozio-
mie 80% lub

 » zostaną wyposażone w urządzenia 
zapewniające redukcję emisji pyłu do 
wartości określonych w Rozporzą-
dzeniu Komisji (UE).

Skąd otrzymać dofinasowanie na 
wymianę kotła?
W 2018 roku ruszył rządowy Pro-

gram Czyste Powietrze, ofe-
rujący wsparcie finan-

sowe dla właścicieli 
lub współwłaścicieli 
j e d n o r o d z i n n y c h 
budynków mieszkal-

nych. Dofinansowanie 
dotyczy wymiany starych 

i nieefektywnych kotłów na paliwo 
stałe na nowoczesne źródła ciepła 
spełniające najwyższe normy oraz 
przeprowadzenia niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych 

budynku. Dotacja, w zależności 
od dochodów, może wynieść nawet do 
37 000 zł dla osób o niskich dochodach. 
Szczegółowe informacje o wsparciu moż-
na uzyskać na stronie internetowej progra-
mu (czystepowietrze.gov.pl), dzwoniąc na 
ogólnopolską infolinię (tel. 22 340 40 80) 
lub na infolinię Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach (tel. 32 60 32 252). 

W Urzędzie Gminy znajduje się punkt 
konsultacyjny Programu Czyste Po-
wietrze, informacje o warunkach Pro-
gramu można uzyskać również tele-
fonicznie pod numerem telefonu: 33 
829 86 67.

Co grozi za niedostosowanie się do za-
pisów uchwały antysmogowej?
Kto nie zastosuje ograniczeń, nakazów lub 
zakazów uchwały antysmogowej, podlega 
karze grzywny od 500 do 5 000 zł. Sankcje 
stosowane w przypadku naruszenia posta-
nowień uchwały określone zostały w art. 
334 Prawa ochrony środowiska, który sta-
nowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, na-
kazów lub zakazów, określonych w uchwale 
sejmiku województwa przyjętej na podsta-
wie art. 96, podlega karze grzywny”.

(UG)

Czas wymienić kopciucha!
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Trend związany z wchodzeniem do 
zimnych potoków czy jezior w okresie 
zimowym potocznie zwany jest morso-
waniem. W ostatnich tygodniach w In-
ternecie coraz więcej osób przejawiało 
zamiłowanie do tej aktywności, a „mor-
sów” – jak się okazuje – nie brakuje tak-
że w Kozach!
Powstała nawet grupa – licząca blisko 
30. osób (!) – która regularnie spotyka 
się, by zażywać kąpieli w zimnych po-
tokach, określanych mianem zdrowot-
nych. – Ale też zaznaczyć trzeba, że nie 
każdy powinien to robić, szczególnie 
jeśli ma jakieś schorzenia. Zdrowy roz-
sądek jest kluczowy – podkreśla Niko-
dem Dudys, inicjator koziańskiej grupy 
morsów. – Nie można nagle rozebrać 
się i wejść do zimnej wody. Wcześniej 
trzeba się przygotować, a rozgrzewka 
jest nieunikniona – dodaje z powagą 
w głosie Ewa Bojdys, która wspólnie 
z panem Nikodemem morsuje od bli-
sko 3 lat. 
I to właśnie niespełna 3 lata temu obo-
je po raz pierwszy zdecydowali się na 
„zimną kąpiel”. – Były nas wówczas 
trzy, może cztery osoby – wspomina 
kozianin. Wieści wśród znajomych ro-
zeszły się jednak szybko, a wszechobec-
ne media społecznościowe sprawiły, 
że grupa szybko zaczęła się rozrastać. 
Tworzą ją obecnie zarówno kozianie, 
jak i osoby zamieszkujące okoliczne 
miejscowości. – To pozytywne i bar-
dzo aktywne środowisko. Spotykamy 
się również z innymi grupami, morsując 
np. w Porąbce czy innych miejscach do 
tego przeznaczonych. Nieważne, ile kto 
ma lat, atmosfera jest rodzinna – obra-
zuje Grażyna Kuźnik, kolejna z przed-
stawicielek grupy Morsy Kozy. Istotnie, 
przy okazji naszego spotkania i wejścia 
do wody, w grupie dostrzec można za-
równo młodzież, jak i dojrzałe osoby. 
– Mam 70 lat, a czuje się, jakbym miał 

40 – z szerokim uśmiechem na ustach 
przyznaje Marek Wągiel.
Grupa spotyka się regularnie, a rodzin-
na atmosfera to równocześnie okazja do 
aktywności niekoniecznie związanych 
stricte z morsowaniem. – Widujemy się 
na ogniskach, bierzemy udział w chal-
lengach związanych z akcjami charyta-
tywnymi, wyjeżdżamy do innych grup 
w Polsce – wylicza pani Maria Tyc. Co 
ciekawe, cykliczność spotkań sprawi-
ła, że grupa ma nawet swoją flagę, któ-
rą w tym numerze dostrzec można na 
okładce. Herb Kóz pojawia się na niej 
w towarzystwie charakterystycznego 
morsa. 

– Można nas znaleźć na Facebooku, 
wpisując w wyszukiwarce Morsy Kozy. 
Zachęcamy, żeby do nas dołączyć – 
mówi pan Nikodem. – Równocześnie 
czynimy starania, by podejmowane 
działania sformalizować, chcielibyśmy 
założyć stowarzyszenie. Są też pomysły 
i plany związane z miejscem, w którym 
bezpiecznie moglibyśmy morsować 

w Kozach. Były już nawet wstępne usta-
lenia z Nadleśnictwem w Bielsku-Białej. 
Wierzymy, że zamierzenia te zrealizu-
jemy, bo w naszej miejscowości są do 
tego naturalne warunki – dodaje. 
Wspólnie przyznają, że zimowe spotka-
nia w wodzie odbywają się regularnie, 
a część osób morsuje… codziennie! 
– Patrząc z perspektywy czasu dostrze-
gam wpływ na mój organizm. Kąpiele 
pomogły mi przy problemach zwią-
zanych z kręgosłupem, równocześnie 
wpływają na moje codzienne samopo-
czucie. Wejście do wody dodaje mi nie-
samowitej energii na cały dzień! – sta-
nowczo podkreśla pani Ewa.

– Jeśli będziemy zdecydowani, nigdy nie 
róbmy tego sami. Dwie osoby to abso-
lutne minimum, by było bezpiecznie. 
My, zawsze spotykamy się w grupie mi-
nimum 3-4 osób – podkreślają wspólnie. 
Czy ktoś z Państwa został więc właśnie 
przekonany do podjęcia próby kąpieli 
w zimnej wodzie?

(Mateusz Stwora)

Zimna woda łączy pokolenia

Wejścia do zimnej wody to - jak twierdzą 
przedstawiciele grupy Morsy Kozy - cieka-
wa forma integracji.

foto: MS
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Kozy z lotu ptaka
Dostęp do nowoczesnych rozwiązań i urządzeń sprawia, że w sieci niejednokrotnie znaj-
dujemy wyjątkowe zdjęcia i fotografie przedstawiające znane nam miejsca z zupełnie in-
nej perspektywy. A gdyby tak poczuć się jak ptak i zobaczyć wszystko z góry?
Prezentujemy fotografie przygotowane przez Sebastiana Harężlaka, obrazujące zapewne dobrze 
znane nam w większości miejsca w Kozach, z zupełnie innej perspektywy. Jeśli zastanawiacie się 
czasem, co znajduje się za murami charakterystycznej Owczarni, niniejsze wydanie jest okazją, 
by zaspokoić swoją ciekawość. A choć sympatia do pór roku może być różna, przyznać trzeba, że 
perspektywa Kóz w zimowej odsłonie prezentuje się ciekawie i okazale. Szczególnie efektownie 
naszym zdaniem Wilczy Staw – w towarzystwie zielonych drzew iglastych i niejednorodnej białej 
pokrywy śnieżnej. Ale ocenę końcową, pozostawiamy Wam.

(MS)
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foto: Sebastian Harężlak
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Szachowa wysoka forma
Bardzo pomyślny okazał się występ szachowej drużyny 
LKS Orzeł w Drużynowych Mistrzostwach Polski.
Kozianie, rywalizujący na poziomie IV ligi w kategorii juniorów, 
udali się końcem stycznia na prestiżowy czempionat na obiekty 
Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Podczas dwudniowych rozgry-
wek zaprezentowali dobrą aktualnie formę i coraz to wyższe umie-
jętności. Potwierdzeniem tego dobitnym jest 5. miejsce w mocno 
obsadzonej stawce klubów z województwa śląskiego, których do 
mistrzostw przystąpiło w tej samej grupie łącznie 17.
Prócz wartościowego osiągnięcia drużynowego na uwagę zasłu-
guje również świetna postawa indywidualna Tomasza Makucha 
i Jakuba Marszałka, którzy wygrywając niemal wszystkie swoje 
pojedynki turniejowe sięgnęli odpowiednio po medale koloru 
srebrnego i brązowego. Barw drużyny Orła bronili w Chorzowie 
ponadto: Szymon Polakowski, Stanisław Falfus, Sabina Kotyla 
i Paulina Lelek. W kadrze byli jeszcze: Maksymilian Dudys, Adam 
Koza, Kacper Wojtusiak i Jerzy Kotyla.  (MA)

foto: arch. LKS Orzeł Kozy

Udany 
piłkarski obóz

W styczniu młodzi podopieczni UKS Kozy wyjechali na kilkudniowy obóz. Miejscem pił-
karskiego zgrupowania była Zawoja. Spędzano tu czas – co zamieszczone zdjęcia z obozu 
potwierdzają – doskonale łącząc przyjemne z pożytecznym. Zawoję młodzi piłkarze UKS 
Kozy opuszczali w radosnych nastrojach po miłym spędzeniu kilku dni.

Uczestnikom obozu przygotowano atrakcje, 
które w znacznej mierze miały ścisły związek 
z piłką nożną.

Dla „obozowiczów” uczestniczących w rozma-
itych aktywnościach nie mogło zabraknąć okaza-
łych nagród w formie pucharów, medali, książek 
i przydatnych gadżetów.

W hali sportowej koziań-
skie drużyny rozgrywały 
liczne mecze sparingowe.



13SPORT

Memoriałowe turnieje
W hali Centrum Sportowo-Wido-
wiskowego rozegrane zostały tur-
nieje w ramach XIII Memoriału im. 
Grzegorza Szypuły. Uhonorowano 
w ten tradycyjny sposób pamięć pił-
karskiego działacza z Kóz.

W czwartek 4 lutego do rywalizacji 
przystąpili zawodnicy z rocznika 2008. 
Prócz drużyn z Kóz w turnieju uczest-
niczyli także młodzi piłkarze Skawy 
Wadowice, Podbeskidzia Bielsko-Biała 

i LKS Przecieszyn. Następnego dnia 
mecze rozgrywały żaki z rocznika 2011. 
Pełniącym rolę gospodarzy kozianom 
przyszło mierzyć się z rówieśnikami 
LKS Czaniec, AP Zone Football i SADI 
Dankowice.
W starszej grupie triumf święcił zespół 
UKS I Kozy, zaś najlepszą ekipą żaków 
okazała się ta z Dankowic. W każdej z dru-
żyn wybierano wyróżniających się indywi-
dualnie zawodników, najskuteczniejszych 
strzelców oraz bramkarzy.                 (RED)

Piłkarze LKS Orzeł Kozy rozpocz-
ną w kwietniu rywalizację w run-
dzie wiosennej A-klasy w Podokrę-
gu Bielsko-Biała.
W pierwszy weekend po Świętach Wiel-
kanocnych kozianie powrócić mają wedle 
kalendarza rozgrywek na boiska, by wal-
czyć o ligowe punkty. Stanie się to w Mię-
dzybrodziu Bialskim, gdzie Orzeł 10 lub 
11 kwietnia zmierzy się z zawodnikami 
tamtejszego Żaru. Tydzień 
później nastąpi wiosenna pre-
miera domowa, gdy na star-
cie z podopiecznymi trenera 
Marcina Stefanowicza zawita 
po sąsiedzku Soła Kobiernice.
W trakcie nadchodzącej run-
dy rewanżowej A-klasy do 
Kóz zawitają jeszcze przeciw-
nicy w komplecie wyżej no-
towani w tabeli na półmetku 
zmagań – Wilamowiczanka 
Wilamowice, Zapora Wapie-
nica, GLKS Wilkowice i Sokół 
Hecznarowice. Z tym ostat-
nim zespołem Orzeł zakończy 

cały sezon 2020/2021, co awizowane jest 
na sobotę 19 czerwca.
Wyrokować na ten moment jednocześnie 
nie sposób, czy mecze w roli gospodarza 
ekipa z Kóz będzie mogła rozgrywać przy 
udziale kibiców. Niezależnie od tego ce-
lem pozostaje utrzymanie na a-klasowym 
szczeblu. Nad zamykającą stawkę druży-
ną z Ligoty kozianie wypracowali jesienią 
przewagę 3 punktów.  (R)

Wyniki turnieju w roczniku 2008:

UKS I Kozy – UKS II Kozy 6:2
Skawa Wadowice – LKS Orzeł Kozy 0:4
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała – LKS Przecieszyn 1:3
UKS I Kozy – Skawa Wadowice 8:0
UKS II Kozy – LKS Przecieszyn 0:4
LKS Orzeł Kozy – TS Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:2
UKS II Kozy – Skawa Wadowice 3:2
UKS I Kozy – TS Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:2
LKS Orzeł Kozy – LKS Przecieszyn 1:6
UKS II Kozy – TS Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:1
Skawa Wadowice – LKS Przecieszyn 0:8
UKS I Kozy – UKS II Kozy 7:0
Skawa Wadowice – TS Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:6
UKS II Kozy – LKS Orzeł Kozy 2:1
UKS I Kozy – LKS Przecieszyn 2:0

Wyniki turnieju w roczniku 2011:

UKS I Kozy – UKS II Kozy 4:1
AP Zone Football – LKS Orzeł Kozy 6:0
SADI Dankowice – LKS Czaniec 4:1
UKS I Kozy – AP Zone Football 3:2
UKS II Kozy – LKS Czaniec 1:1
LKS Orzeł Kozy – SADI Dankowice 0:2
UKS II Kozy – AP Zone Football 1:4
UKS I Kozy – SADI Dankowice 0:1
LKS Orzeł Kozy – LKS Czaniec 0:1
UKS II Kozy – SADI Dankowice 1:5
AP Zone Football – LKS Czaniec 3:3
UKS I Kozy – LKS Orzeł Kozy 3:2
AP Zone Football – SADI Dankowice 1:3
UKS II Kozy – LKS Orzeł Kozy 0:1
UKS I Kozy – LKS Czaniec 2:1foto: Arch. CSW Kozy

Inauguracja po świętach
Terminarz rundy wiosennej Orła Kozy:

12. kolejka – 10/11.04.2021 r.
Żar Międzybrodzie Bialskie – Orzeł Kozy 

13. kolejka – 17/18.04.2021 r.
Orzeł Kozy – Soła Kobiernice 

14. kolejka – 24/25.04.2021 r.
KS Międzyrzecze – Orzeł Kozy 

15. kolejka – 1/2.05.2021 r.
Orzeł Kozy – Wilamowiczanka Wilamowice 

16. kolejka – 8/9.05.2021 r.
Sokół Buczkowice – Orzeł Kozy 

17. kolejka – 15/16.05.2021 r.
Orzeł Kozy – Zapora Wapienica

18. kolejka – 22/23.05.2021 r.
KS Bystra – Orzeł Kozy

19. kolejka – 29/30.05.2021 r.
Centrum Ligota – Orzeł Kozy 

20. kolejka – 5/6.06.2021 r.
Orzeł Kozy – GLKS Wilkowice

21. kolejka – 12/13.06.2021 r.
Rotuz Bronów – Orzeł Kozy 

22. kolejka – 19.06.2021 r.
Orzeł Kozy – Sokół Hecznarowice foto: Rozmus Photography
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Władysław Rej
Niezbadane do końca dzieje Kóz, co raz 
zaskakują nas nowymi faktami i niebywa-
łymi ciekawostkami. Tak też jest z historią 
samych rodów szlacheckich, które miały 
w posiadaniu wieś Kozy. Wiek XVII, nie-
zwykle burzliwy i bogaty w wydarzenia 
historyczne – zarówno Rzeczpospolitej, 
jak i Kóz, przynosi nam mnogość zmian 
w zapisach stanu posiadania tej, ówcześnie 
niewielkiej podgórskiej wsi. W początkach 
siedemnastego stulecia toczyły się zacie-
kłe spory o prawo własności Kóz między 
kalwińskimi rodami Gierałtowskich i Jor-
danów. Ówczesne Kozy Górne i Dolne, 
w wyniku sporów majątkowych, w pew-
nym okresie rozczłonkowane były nawet 
na 3 części z wydzielonymi Kozami Średni-
mi. Dolne Kozy do 1650 roku pozostawały 
w rękach Jana Gierałtowskiego herbu Sza-
szor, wtedy to – w nieznanych okoliczno-
ściach – w posiadanie tej części Kóz wszedł 
Władysław Rej z Nagłowic herbu Oksza. 
Władysław był w prostej linii prawnukiem 
„ojca literatury polskiej” Mikołaja Reja 
z Nagłowic (1505-1569).
Władysław był niezwykle barwną postacią. 
Nie był typowym polskim szlachcicem, jak 
jego poprzednicy i następcy – dziedzice 
Kóz. Ubierał się według mody zachodniej, 
nosił długą perukę, znał kilka języków, był 
doskonałym mówcą. W młodości odbył 
długą podróż po uniwersytetach zachod-
niej Europy. Do kraju wrócił 
ok. 1649 roku i objął starostwo 
libuskie. W 1651 roku wziął 
ślub z Teofilą, córką Zbignie-
wa Gorajskiego – przywódcy 
małopolskich protestantów. 
W tym samym roku, jako 
chorąży z powiatu bieckiego, 
wziął udział w bitwie pod Bere-
steczkiem w czasie powstania 
Chmielnickiego.  Stopniowo 
piął się po szczeblach koron-
nych stanowisk. Był wojewodą 
lubelskim, podskarbim na-
dwornym koronnym, kancle-
rzem królowej Ludwiki Marii 
Gonzagi, żony Króla Jana 
Kazimierza. Mimo wycho-
wania w rodzinie kalwińskiej, 
w okresie potopu szwedzkiego 
przeszedł na katolicyzm, co 
ułatwiło mu starania o urzę-
dy. Zmiana konfesji nie prze-
szkodziła mu wspierać swych 
dawnych współwyznawców 

w posiadanych włościach. Do walki ze 
Szwedami wystawił chorągiew w liczbie 
stu kozaków, na czele której wziął udział 
w oblężeniu Warszawy. Jako poseł królew-
ski wyjeżdżał do Rzeszy, Prus Królewskich, 
Francji, Rosji. W 1676 roku w czasie sejmu 
koronacyjnego po wyborze na Króla Jan 
III Sobieskiego, wygłosił dwugodzinne 
przemówienie opowiadając się za konty-

nuowaniem wojny z Turcją. Jego pozy-
cja polityczna i materialna stopniowo się 
wzmacniały. Pod koniec życia dysponował 
nawet chorągwią husarską.
W skład włości Władysława Reja wcho-
dziły m.in: wsie Pełczyska Kostrzeszyn 
i Mękarzewice w powiecie wiślickim, wsie 
wokół miasta Przecław, siedem wsi w zie-
mi warszawskiej, cztery w powiecie socha-
czewskim, miasto Biłgoraj wraz z oko-
licznymi pięcioma wsiami. Posiadał także 
rezydencję w Warszawie oraz kamienice 
w Toruniu i Lublinie.
Zmarł w lecie 1682 roku do końca życia 
posiadając Kozy Dolne. Po jego śmierci 
Kozy odziedziczyli jego bratankowie Ka-
rol i Jan. Czy kiedykolwiek Władysław 
Rej był w swych odległych włościach? 
Tego nie wiemy. Jednak po okresie jego 
władania Dolnymi Kozami posiadamy 
dość istotną pamiątkę. To najstarszy ko-
ziański budynek i równocześnie zabytek 
architektury, który mijamy bardzo czę-
sto – dawna stodoła dworska „pod św. 
Florianem” popularnie zwana owczar-
nią. Budynek ten powstał w latach 70. 
XVII wieku i znajduje się w obszarze 
historycznych Kóz Dolnych. Zapamię-
tajmy postać dziedzica Reja, prawnuka 
autora fraszek, figlików, postylli i „Żywo-
ta człowieka poczciwego”.

(Bartłomiej Jurzak)

Władysław Rej herbu Oksza (zm. 1682)

„Owczarnia”, dawna stodoła dworska „pod św. Floria-
nem” (fot. Adolf Zuber, II poł. lat 60. XX w.)
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Poziomo:
1/ zamożność, bogactwo
8/ Pisarzówka w Małych Kozach
9/ część uprzęży końskiej 
10/ meta Szlaku Papieskiego rozpoczynającego się z Kóz
11/ oczyszczona lub kaustyczna
15/ dziupla w drzewie z rojem pszczół
17/ przysiółek w Małych Kozach
18/ podeszwa w bucie /gwarowo/
19/ Edward, kozianin, trenował J.Łuszczka
20/ odgałęzienie toru kolejowego 

Pionowo:
2/ Stanisław /zm. 1983/, kozianin, historyk sztuki, były dyrektor 
Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej
3/ warszawska W-Z
4/ oblicze
5/ katastrofa gospodarcza
6/ szczęścia lub księżyca
7/ stan ostrej niewydolności krążenia
11/ dawniej: siedziba, osiedle
12/ dramat Mickiewicza z Guślarzem
13/ smardz lub opieńka
14/ obiekt Czeczów
15/ Stanisław, były lekarz Ośrodka Zdrowia
16/ narzędzie do obróbki kamienia lub rysowania na metalu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą rozwiązanie

 (Stanisław Laszczak)

1 2 3 4 5 6 7
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20

8 10

Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem wiadomości@kozy.pl lub złożyć 
osobiście w bibliotece lub Urzędzie Gminy (sekretariat) do 28 lutego br. podając 
swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma 
nagrodę książkową.

Wysyłając rozwiązanie krzyżówki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
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

Końcem 2020 roku ukazał się 12 numer „Zeszytów Społeczno-Historycznych Gminy Kozy”, rocznika wyda-
wanego przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków od 2007 roku. Wydawnictwo stara się upowszech-

niać wiedzę historyczną dotyczącą wsi Kozy. Tym razem na łamach rocznika poznajemy burzliwą historię życia Tadeusza 
Ignacego Piznala – kozianina, legionisty, sybiraka. Postać dla masowej świadomości kozian odkrył 
niedawno Mariusz Kołodziejczyk – autor dodatku do Koziańskich Wiadomości w ubiegłorocznym 
numerze listopadowym. Tym razem postać chor. Piznala przedstawiona została na łamach „Zeszy-
tów...” w szerszym kontekście, wraz z niepublikowanymi dotąd fotografiami i dokumentami. Twórca 
facebookowego bloga „O dawnej i niedawnej przeszłości” Mirosław Frączek sięgając do materiałów 
archiwalnych, przedstawia zaś nieznane materiały dotyczące dziejów kozian-Żydów oraz przybliża 
okoliczności budowy szkoły w Kozach przed II wojną światową. Podobnie, jak w poprzednich latach 
„Zeszyty...” ukazały się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kozy, tym razem jako część zadania 
„Ślady pamięci. Wydanie Zeszytów Społeczno-Historycznych Gminy Kozy nr 12 oraz renowacja 
nagrobka ks. Franciszka Żaka”. Po raz drugi okładka jest projektem Doroty i Bartłomieja Hałatów 
z High Five Studio. – Składamy podziękowania wszystkim, dzięki którym to wydawnictwo po raz ko-
lejny ogląda światło dzienne – podkreślają przedstawiciele TMHiZK. „Zeszy-
ty... nr 12” jak co roku otrzymać można w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Kozach.              (TMHiZK)
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Konkurs na pisankę
Po raz 13. odbędzie się Konkurs na Ko-
ziańską Pisankę Wielkanocną, a jego roz-
strzygnięcie zaplanowano tradycyjnie na 
niedzielę palmową.
Corocznie uczestnicy wykazują się pomy-
słowością i kreatywnością – wykorzystu-
jąc do tego różne techniki. Te tradycyjne, 
ale też często nieszablonowe, jak np. zwy-
cięska praca z 2016 roku (prezentujemy 
na zdjęciu).
Prace należy składać wraz z wypełnio-
ną kartą zgłoszenia (w przypadku prac 
osób nieletnich przez rodziców lub 
opiekunów prawnych) w recepcji Pała-
cu Czeczów w terminie od 15 marca do 
19 marca br. do godz. 17.00. Pobrać ją 
można z sieci – www.domkultury.kozy.
pl, facebook.com/KozianskaPisanka-

Wielkanocna lub w pałacowej recepcji. 
Tradycyjnie już zaplanowana została 
wystawa – 22-26 marca br., poprzedza-
jąca rozstrzygnięcie konkursu. Ogłosze-
nie wyników zaplanowano na niedzielę 
– 28 marca br. na godz. 16.00. Pisanki 
oceniać będzie jury, przyznana zostanie 
również nagroda internautów. Autorzy 
najlepszych prac otrzymają dyplomy 
i nagrody rzeczowe. 
Konkurs organizowany jest przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju 
Gminy Kozy przy współpracy z Domem 
Kultury w Kozach. 

(RED)

W poprzednich latach, w styczniu 
członkowie Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Kozach uczestniczyli 
w Spotkaniach Integracyjnych. Był 
to czas spędzany w wesołej atmos-
ferze, rozmów przy kawie i ciastku, 
ale również podsumowań i planów 
na przyszłość.
Obecnie, gdy obowiązują obostrze-
nia związane z pandemią, odbyło się 
spotkanie w formie wirtualnej. Było 
podsumowanie całej działalności uni-
wersytetu działającego od 2018 roku – 
przygotował je koordynator UTW Mi-
rosław Frączek.
– Bardzo się cieszę, że możemy pod-
sumować też kolejne półrocze, bo to 
oznacza, że chociaż w zmienionej for-
mie, to zajęcia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku się odbywały i państwo w tych 
zajęciach chętnie uczestniczyliście – 
mówił w przygotowanym materiale fil-
mowym Marcin Lasek, zastępca wójta 
gminy Kozy. 
W podsumowaniu znalazło się przy-
pomnienie najważniejszych wydarzeń 
– zajęcia, wykłady, wycieczki. Miro-
sław Frączek zapowiedział, iż mimo 
obecnych trudności w funkcjonowaniu, 
UTW nie zaprzestanie działań. Będą to 
przede wszystkim kolejne interesujące 
tematy w ramach e-wykładów.
Przypomniano również o organizowa-
nym przez Dom Kultury, UTW i GBP 
konkursie „Koziańskie anegdoty”. Wa-
runkiem uczestnictwa w konkursie jest 

nadesłanie anegdoty związanej z naszą 
miejscowością i życiem jego mieszkań-
ców. 
[Prace można przesłać do 20 dnia każ-
dego miesiąca (od lutego do czerwca) 
drogą mailową na adres domkultury@
dk.kozy.pl lub utw@kozy.pl. oraz li-
stownie na adres Domu Kultury w Ko-
zach, ul. Krakowska 2. Prace konkur-
sowe można złożyć również osobiście 
w biurze Domu Kultury lub w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Kozach]
– Wiele rzeczy udało się wspólnie zro-
bić, mimo pojawiających się również 
kłopotów i przeszkód – podsumowywał 
całość koordynator UTW, wyrażając 
równocześnie nadzieję, że wszyscy spo-

tkają się ponownie, w dobrej kondycji 
i w zdrowiu, pełni zapału do nowych 
wyzwań. Były również podziękowania 
dla wszystkich, którzy przyczynili się do 
powstania i rozwoju projektu – byłym 
i obecnym władzom gminy, Domowi 
Kultury oraz jednostkom współpracu-
jącym – Liceum Ogólnokształcącemu, 
CSW i GBP. 

(UTW/RED)

foto: arch. DK

Uniwersytet wirtualnie

W 2018 roku zwycięską pisanką uznana została nieszablonowa praca przygotowana przez 
Martynę Gacek, w której głównym „motywem” były nakrętki do śrubek. Przyznać trzeba, że 
uczestnikom popularnego konkursu nie brakuje pomysłowości.

Przypominamy, że wszystkie e-wy-
kłady można obejrzeć w serwisie 
You Tube na kanale Domu Kultury 
w Kozach. 

W wirtualnym spotkaniu podsumowującym działalność Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku zarówno w odniesniu do ostatniego półrocza, jak i całe-
go okresu funkcjonowania udział wzięli Mirosław Frączek – koordynator 
UTW i Marcin Lasek – zastępca wójta gminy Kozy.
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Zimowa przerwa szkolna za nami. Dom 
Kultury zaciekawiony jak dzieci i młodzież 
spędzali ten czas, zorganizował na swoim 
profilu facebookowym konkurs: „Jak spę-
dzasz swoje ferie?”. Z nadesłanych zdjęć 
Internauci wybierali poprzez reakcje i po-
lubienia najciekawszą fotografię. 

Największą ilość głosów facebookowicze 
przyznali pracy przedstawiającej efektow-
ną budowlę zamku. Autor pracy – dziewię-
cioletni Arkadiusz Boczek – pokazał, jak 
kreatywnie i twórczo można spędzać swój 
wolny czas. W naszej gazecie prezentuje-
my też drugą pod względem liczby głosów 

fotografię, przedstawiającą małego Filipa 
i jego pierwszą śnieżną kompozycję w po-
staci bałwana. – Uczestnikom konkursu 
dziękujemy za udział, a głosującym za 
wszystkie reakcje, polubienia i udostępnie-
nia – podsumował organizator.      (DK/RED)

Specyficzny rok 2020 także zapisał 
się w historii Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kozach pod znakiem in-
tensywnych działań na rzecz szero-
ko pojętego bezpieczeństwa miesz-
kańców.
Wymowne w tym kontekście jest licz-
bowe odniesienie do mijającego roku. 
Strażacy z koziańskiej jednostki wyjeż-
dżali do 102 zdarzeń, w tym 21 pożarów 
i 76 miejscowych zagrożeń, zaś 5 zgło-
szeń okazało się fałszywym alarmem. 
Poza terenem gminy Kozy interwenio-
wali ponadto 9-krotnie.
Pomimo ograniczeń spowodowanych 
pandemią druhowie stale podnosili 
swoje umiejętności na ćwiczeniach or-
ganizowanych w jednostce oraz szko-
leniach z ramienia Państwowej Straży 
Pożarnej.
Uczestniczyli również w akcjach chary-
tatywnych, jak „Świąteczna Paczka” czy 
,,Gaszyn Challenge – Pompujemy dla 
Sandry”. Aktywnie włączyli się w propa-
gowanie istotnej społecznie kampanii 
informacyjnej „Czad i ogień – obudź 
czujność”. Jednostka z Kóz brała także 
czynny udział w życiu gminy, włączając 
się w organizację wydarzeń sportowych, 
jak np. Bieg na Hrobaczą Łąkę oraz 
uroczystości patriotycznych, by wspo-
mnieć tradycyjne złożenie kwiatów pod 
tablicami pamiątkowymi w Święto Nie-
podległości.

Nie sposób pominąć dalszej działalno-
ści Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
w Kozach. Zazwyczaj młodzi druhowie 
chętnie wychodzili poza mury strażni-
cy na różnego rodzaju wycieczki, spo-
tkania integracyjne, obozy i pokazy. 
W ubiegłym roku jednak przeważnie 
spotykali się w jednostce na wartościo-
wych zajęciach szkoleniowych, podczas 
których uczyli się podstawowego rze-

miosła strażackiego. Pomimo pandemii 
z powodzeniem udało się zorganizo-
wać ćwiczenia ratownictwa wodnego 
z ratownikami WOPR w Międzybro-
dziu Bialskim oraz coroczne ćwiczenia 
w kamieniołomie w Kozach. MDP za-
angażowała się też w zbiórkę na rzecz 
dzieci chorych na SMA, przyjmując wy-
zwanie „Gaszyn Challenge”. 

(OSP)

Ferie na różne sposoby

Strażacy nie próżnowali

W ramach ćwiczeń członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brali udział w zajęciach 
z ratownictwa wodnego w Międzybrodziu Bialskim. 

foto: arch. OSP

foto: arch. DK



18 Koziańskie Wiadomości
LUTY 2021 ROZMOWA

Z ludźmi i dla ludzi
W środowisku Gminy Kozy Justyna 
Kudelska, prezes prężnie funkcjonu-
jącego Stowarzyszenia Kozianki, dała 
się poznać jako inicjatorka licznych 
wydarzeń kulturalnych oraz warto-
ściowych działań w zakresie wolon-
tariatu. Aktywność na rzecz lokalnej 
społeczności została doceniona, bo-
wiem to właśnie pani Justynie przy-
padło w udziale miano „Osobowości 
Roku 2020 Gminy Kozy”.
Redakcja: Jak przyjęła pani informa-
cję o decyzji kapituły i przyznaniu wła-
śnie pani zaszczytnego tytułu „Osobo-
wości Roku 2020 Gminy Kozy”?
Justyna Kudelska: Nie ukrywam, że zro-
biło mi się naprawdę miło. Tym bardziej, że 
dla mnie to czas szczególnych wrażeń, bo 
spodziewałam się dziecka i głowę miałam 
mocno zajętą jednak sprawami osobisty-
mi. W ubiegłym roku znalazłam się w gro-
nie osób nominowanych, teraz przyznano 
mi statuetkę. Bardzo cieszę się z tego faktu 
i powoli do mnie to już zaczyna docierać, 
że to, co robię jest nie tylko zauważalne, ale 
również doceniane. Kapitule serdecznie za 
to wyróżnienie dziękuję.
Red.: Co dla pani oznacza ta statuetka?
J.K.: Traktuję ją wyjątkowo, zwłaszcza, że 
wszyscy mamy za sobą rok niełatwy i nazna-
czony zdarzeniami bezprecedensowymi. 
Stowarzyszenie Kozianki nie zaprzestało 
jednak swojej aktywnej działalności, oczywi-
ście na taką skalę, jak to było możliwe. Pan-
demia nie wygasiła w nas pasji i chęci działa-
nia. Jeśli się rzeczywiście czegoś chce i dąży 
w określonym kierunku, to można nawet 
w najtrudniejszej sytuacji pokonywać ko-
lejne bariery. Wykonujemy pracę społeczną 
i wielką satysfakcją jest jej tak pozytywny od-
biór wśród koziańskiej społeczności, za co 
jestem bardzo wdzięczna. Nasze inicjatywy 
mają sens i dają wspaniałe efekty, ale tylko 
realizowane wspólnie, choćby z osobami 
prywatnymi czy firmami. Dodam, że dużym 
wsparciem jest dla nas również Gmina Kozy 
na czele z wójtem i ekipa Domu Kultury, 
którym przy tej okazji wypada szczególnie 
podziękować.
Red.: Które przedsięwzięcia zrealizo-
wane na przestrzeni 2020 roku mają 
dla pani szczególną wartość?
J.K.: Najlepiej odbieram te aktywności, 
które wymagają społecznego zaangażo-
wania i pozwalają wyciągnąć z ludzi to, co 
w nich dobre. Takich na przestrzeni roku 
minionego nie zabrakło. Zrealizowali-
śmy z powodzeniem projekt jadłodzielni, 

przed Urzędem Gminy w Kozach stanęło 
specjalne serduszko na nakrętki, powstała 
również książkodzielnia. W okresie uśpie-
nia pandemii przeprowadziliśmy piknik 
i rajd rowerowy. I choć wymagało to znacz-
nych wysiłków organizacyjnych, to ku na-
szej satysfakcji spotkało się z dużym pozy-

tywnym odzewem. Sporym zaskoczeniem 
okazało się wyróżnienie w konkursie „Po-
dwórka Nivea” na utworzenie w Kozach 
placu zabaw. Mimo wszystko intensywny 
rok zakończyliśmy „Szlachetną Paczką”, 
o której może mówi się mniej, ale czymś 
cennym jest, że w niełatwym dla ludzi cza-
sie pod względem finansowym chęć po-
mocy okazała się jednak tak bardzo istotna, 
iż ta szczytna akcja „wypaliła”.
Red.: Skąd wzięło się u pani tak duże 
zaangażowanie w prospołeczną dzia-
łalność?
J.K.: Zapał do pracy z ludźmi był we mnie 
od zawsze, ale wcześniej chyba brakowa-
ło jakiejś większej wiary w siebie. W to, że 
mogę wyjść przed szereg, zaproponować 
coś ciekawego, zaprosić innych do bezinte-
resownej aktywności.
Kiedy zaczynałam założeniem na Facebo-
oku grupy „Koziański Bazarek” nie spo-
dziewałam się aż takiego efektu. Początko-
wo myślałam o wyjątkowym miejscu dla 
mam, a dziś możemy pochwalić się liczbą 
przeszło 4,5 tys. użytkowników, dzięki 
czemu znacznie łatwiej komunikować się 
z szerszą grupą osób. Pomyślałam, że sko-
ro w Internecie wygląda to tak dobrze, to 
i „w realu” musi się udać. Organizując cha-
rytatywny „Maraton dla Wojtusia” i będąc 
osobą prywatną napotkałam na problem 
z brakiem określenia siebie. Zrodził się 
w ślad za tym pomysł, aby dla ułatwie-
nia nadać formę takiej działalność i stąd 
w 2019 roku założenie Stowarzyszenia Ko-
zianki. Właściwie od razu ruszyłyśmy wraz 

z innymi dziewczynami „z kopyta” i tak jest 
po dziś.
Spotykam się oczywiście dosyć często z py-
taniami po co to wszystko robię i jaki jest 
tego cel. Określiłabym to po prostu jako 
pasję i taką zewnętrzną potrzebę działania 
dla ludzi i z ludźmi.

Red.: Plany na kolejny rok społecznej 
działalności zostały już wyznaczone?
J.K.: Chcemy niezmiennie skupiać się 
na pozytywach i łączeniu różnych środo-
wisk. Obecnie ciężko określać coś bar-
dzo konkretnie, natomiast są inicjatywy 
zapoczątkowane już, które chcielibyśmy 
kontynuować. Pomysły są, ale wiele zależy 
od obostrzeń, jakie będą w danym czasie 
obowiązywały. Na 16 maja planujemy or-
ganizację rajdu, jeszcze wcześniej celujemy 
w maraton charytatywny. Najważniejsze, 
aby móc te inicjatywy przeprowadzać. Cie-
szy, że dołączają nowe osoby i instytucje, 
deklarują współpracę. Idziemy do przodu 
i myślimy pozytywnie.

Rozmawiał: Marcin Nikiel

foto: archiwum JK

Efektowną statuetkę przyznawaną Osobowo-
ści Roku w Gminie Kozy po raz drugi przygoto-
wał koziański artysta – Dariusz Fluder.

Justyna Kudelska

foto: Anna Czplińska-Syjota
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Początkiem lutego rozstrzygnięta 
została druga edycja plebiscytu na 
„Osobowość Roku w Gminie Kozy”.  
Spośród 7. nominacji kapituła pod 
przewodnictwem Bożeny Sadlik jako 
zwyciężczynię wskazała jedyną w tym 
gronie kobietę – Justynę Kudelską. 
Co ciekawe, pani Justyna nominowana 
była po raz drugi. Zaangażowana w spra-
wy lokalnej społeczności, inicjatorka wie-
lu wydarzeń jako prezes Stowarzyszenia 
Kozianki. O wyróżnieniu, dotychczasowej 
działalności i kolejnych planach rozmawia-
my z nią na stronie obok. Gratulacje i upo-
minki trafiły również do pozostałych nomi-
nowanych osób. W tym gronie znaleźli się 
Przemysław Greń, Jacek Kućka, Radosław 
Michoń, Jarosław Rozmus, Krzysztof Spo-
rysz i Wiesław Wróbel. Sylwetki wszystkich 
przybliżone zostały na profilu facebooko-
wym Gminy Kozy, w poście traktującym 
o uroczystej gali. Ta, odbyła się rzecz jasna 
w reżimie sanitarnym i bez udziału pu-
bliczności. – Druga edycja pozwoliła bliżej 
poznać kolejne wyjątkowe osoby utożsa-
miające się z naszą miejscowością, będące 

równocześnie w swoich dziedzinach wy-
różniającymi się postaciami, kształtujący-
mi otoczenie i funkcjonujące w nim osoby. 
Raz jeszcze gratuluję wszystkim nomino-
wanym – mówi Jacek Kaliński, wójt gmi-
ny Kozy. W Pałacu Czeczów publiczność 
nie mogła się pojawić, za pośrednictwem 
transmisji online zaproszono jednak wi-
dzów przed ekrany. I zarówno dla zdal-
nych obserwatorów, jak i obecnych w sali 

koncertowej nominowanych, specjalny, 
efektowny i wieńczący galę recital fortepia-
nowy przygotował Paweł Stępień. 
Przypomnijmy, że w pierwszej edycji za-
szczytny tytuł przyznano Dawidowi Wo-
skanianowi, który podczas tegorocznej gali 
– za pośrednictwem materiału filmowego 
– złożył wszystkim nominowanym gratu-
lacje. 

(MS)

Ludowy obraz olejny „Matka Boska 
Częstochowska” (tzw. niebieska) ze 
zbiorów Izby Historycznej im. Adol-
fa Zubera był w najgorszym stanie, 
w stosunku do pozostałych dzieł znaj-
dujących się w bibliotecznych zbiorach 
muzealnych. To kolejne z dzieł podda-
wane konserwacji w ramach unijnego 
projektu. 
Luźne płótno, jego gruby splot, wie-
loletnie błędne przechowywanie – te 
czynniki sprawiały, że z roku na rok stan 
tego ciekawego wizerunku Marii stawał 
się coraz gorszy. Lico obrazu posiada-
ło liczne zabrudzenia oraz, co najgor-
sze, wykruszenia warstwy malarskiej. 
Aktualnie trwa proces konserwacji 

„niebieskiej” Matki Boskiej w pracow-
ni Jarosława Szpakowicza w ramach 
mikroprojektu „Kojzkie perełki w ma-
larstwie i rzeźbie pogranicza polsko-
-słowackiego”. Obraz został podklejo-
ny na nowe płótno, częściowo udało 
się również usunąć liczne zabrudzenia. 
W trakcie prac konserwator wykrył fakt 
wtórnego przemalowania twarzy Ma-
rii. Wizerunek zostanie przywrócony 
do stanu pierwotnego. Obraz zostanie 
oprawiony również w drewniane ramy 
wykonane z odpowiednich starych ram 
z epoki, a następnie ponownie dostępny 
będzie w Izbie Historycznej. 

(GBP)

Osobowość roku

Matka Boska niebieska

foto: Anna Czplińska-Syjota

Podczas gali, statuetkę w imieniu Justyny 
Kudelskiej odebrała jej siostra.

foto: arch. GBP

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V A Polska Słowacja 2014 2020 oraz z budżetu państwa



Tym razem Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta nie mogła usłyszeć braw, 
a młodym muzykom pozostała wia-
ra, że w domach oglądający koncert 
online nie szczędzili dłoni do okla-
sków. Z powodu pandemii, trady-
cyjny Koncert Noworoczny odbył 
się bez udziału publiczności. 

Debiut koncertowy kapelmistrza Da-
wida Zbijowskiego zbiegł się więc 
z brakiem możliwości bezpośredniej 
konfrontacji z widzem, co nie zmienia 
faktu, że nasza orkiestra poradziła so-
bie bardzo dobrze. Jeden z utworów 
tegorocznego koncertu zadedykowano 
wielkiej damie polskiej piosenki, gwieź-
dzie lat 50. i 60., która zmarła w styczniu 
tego roku – Marii Koterbskiej. 
Orkiestra równocześnie pochwaliła 
się obiecującymi adeptami sztuki mu-
zycznej, którzy rozpoczęli naukę na 
wybranych instrumentach oraz ambit-
nymi planami na nowy rok. I choć nie 
wiadomo czy i w jakiej formie uda się 
je zrealizować, dowiedzieliśmy się, że 
jeden z tegorocznych, planowanych 
koncertów ma związek z zapowiedzia-
nym gościem Dni Kóz, zespołem Ma-
leo Reggae Rockers. 
Koncert zakończył Radetzky Marsch, 
Johanna Strausa – tradycji koncertów 
noworocznych stało się więc zadość. 
– Rok 2020 był dla nas wszystkich 
trudny, każdy z nas mierzy się obec-
nie z przeciwnościami. Jednak kiedy 
tylko jest to możliwe, orkiestra spoty-
ka się na próbach. Działalność zespo-
łu w dużej mierze przeniosła się do 
mediów społecznościowych, czego 
rezultaty można zobaczyć na naszym 
fan page’u – mówią przedstawiciele 
MOD Kozy. 

(DK/RED)

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
stanowi wyróżnienie dla osób, które prze-
żyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, 
a otrzymuje się go raz w życiu. W tym roku 
na takie wyróżnienie mogą również liczyć 
pary z Kóz. Wnioski o nadanie Medalu za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przed-
stawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej wojewodowie, a te sporządza się 
nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, 
w którym osoby proponowane do odzna-
czenia obchodzą 50. rocznicę zawarcia 

związku małżeńskiego. Urząd Stanu Cy-
wilnego w Kozach przygotowywał będzie 
wnioski po otrzymaniu pisemnego zgło-
szenia małżonków. Formularze zgłoszenia 
zostały wysłane do wszystkich jubilatów, 
których udało się odnaleźć na podstawie re-
jestru mieszkańców. – Prosimy małżonków 
o wypełnienie formularza i przesłanie go do 
Urzędu Stanu Cywilnego w Kozach, ul. Kra-
kowska 4 – informują przedstawiciele USC. 
O terminie i szczegółach wręczenia medali 
jubilaci zostaną powiadomieni w przesła-

nym listownie zaproszeniu. Równocześnie 
mając na uwadze bezpieczeństwo związa-
ne z sytuacją pandemiczną, zachęca się do 
ograniczenia wizyt w urzędzie. Warto pa-
miętać, że wszystkie szczegóły uzyskać moż-
na również telefonicznie – 33 829-86-77. 
                                        (USC)

Koncert przed kamerami

foto: Przemysław Jakubowski

Medal za 50. lat małżeństwa


