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Oprócz bogatego księgozbioru znajdującego się w zbiorach 
koziańskiej Biblioteki do dyspozycji czytelników znajdują się 
także liczne tytuły prasowe, które można wypożyczać na ze-
wnątrz. Obecnie ze względu na obostrzenia sanitarne, czytelnicy 
nie mogą przeglądać i wybierać gazet samodzielnie. W ofercie 
znajdziemy tygodniki, miesięczniki i kwartalniki, tematyką obej-
mujące publicystykę, naukę, filozofię, wystrój wnętrz, kulinaria, 
ogrodnictwo czy porady. Zachęcamy do lektury. 

(GBP)

Kartki nagrodzone

Prasa w Bibliotece

Monitorowana gmina

W poprzednim numerze przybliżaliśmy świąteczne kartki przy-
gotowywane przez naszych młodych mieszkańców, a jedna 
z nich stanowiła równocześnie kartkę promującą naszą gminę 
i okładkę Koziańskich Wiadomości. Sanitarne obostrzenia spra-
wiły, że w innej formule niż dotychczas – z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa – wyróżnieni otrzymali swoje nagrody z rąk 
wójta gminy Kozy Jacka Kalińskiego i prezesa Stowarzyszenia 
Kozianki Justyny Kudelskiej. Co warte podkreślenia, to jeden 
z najpopularniejszych od wielu lat konkursów, w którym z chęcią 
biorą udział najmłodsi. Kolejna edycja przed Świętami Wielka-
nocnymi.                  (RED)foto: arch.

Na drogach powiatowych prowadzących do naszej miejscowo-
ści umieszczone zostały tablice informujące, iż Gmina Kozy jest 
monitorowana. System gminnego monitoringu jest sukcesywnie 
rozbudowywany, a kamery pojawiają się w kolejnych, nowych 
miejscach. W jego ramach obraz jest stale rejestrowany, będąc 
równocześnie udostępniany w ramach teletransmisji Komisaria-
towi Policji w Kobiernicach. Stałe inwestycje związane z rozbu-
dową monitoringu mają rzecz jasna na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa mieszkańców i osób odwiedzających naszą gminę.

(RED)

foto: arch. UG

foto: arch. GBP

foto: MS

W rejonie skrzyżowania ulic Słonecznej i Górnej powstaje nowy 
plac zabaw. Zamontowano pierwsze z urządzeń dedykowanych 
dzieciom, wykonano również ogrodzenie. W kolejnym etapie 
robotnicy zajmą się niwelacją terenu, wysiewem traw, nasa-
dzeniem zieleni oraz budową parkingu. Oddanie placu zabaw 
do użytkowania zaplanowane jest na maj br. Przypomnijmy, 
że inwestycja to efekt udanego udziału w konkursie Podwórko 
Talentów NIVEA. W minionym roku zgłoszenia w formie mate-
riału video dokonała Gmina Kozy wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Kozianki.                  (RED)

Nowy plac zabaw  

foto: MS
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Spalaniu odpadów w przydomowych kotłowniach 
mówimy stanowcze - nie!

Kobiet więcej niż mężczyzn
Tytułowe sformułowanie odnosi się rzecz jasna do naszej koziańskiej społeczności w ujęciu statystycznym. Ile kobiet więcej 
zamieszkuje naszą miejscowość? M.in. na to pytanie znajdujemy odpowiedź w liczbowym podsumowaniu roku opracowa-
nym przez Urząd Stanu Cywilnego. Co warte podkreślenia, w minionym roku liczba mieszkańców gminy Kozy przekroczyła 
13 tysięcy!

 W trakcie spacerów po naszej gminie wy-
raźnie można stwierdzić: w Kozach sezon 
grzewczy w pełni! To widać i czuć! Szcze-
gólnie wieczorową porą. Każdy z nas powi-
nien zadać sobie pytanie, czy to czym palą 
nasi sąsiedzi jest nam obojętne? Możemy 
się jedynie domyślać, co ląduje w przydo-
mowych kotłowniach, często jest to: im-
pregnowane i lakierowane drewno, stare 
meble, zużyte pampersy, zadrukowany pa-
pier gazetowy, tworzywa sztuczne, odzież, 
opakowania foliowe. 

Palenie takich przedmiotów emituje do 
otoczenia szkodliwe substancje rakotwór-
cze: dioksyny i furany, chlorowodór, tlen-

ki siarki, azotu i metali ciężkich. Domowe 
piece nie są przystosowane do spalania 
odpadów, panuje w nich za niska tempera-
tura spalania, nie posiadają odpowiednich 
filtrów powietrza zatrzymujących zanie-
czyszczenia. Wydobywające się toksycz-
ne związki emitowane są przez kominy 
w naszych budynkach, rozpraszając zanie-
czyszczenia wokół nas, przenikając do wód 
gruntowych, opadając na glebę naszych 
przydomowych ogródków, w których 
uprawiamy „ekologiczne” warzywa i owo-
ce. Trujące substancje są przyczyną chorób 
górnych dróg oddechowych, trzustki, wą-
troby i nerek, a w przypadku długotrwałego 
narażenia – chorób nowotworowych. Nie 

zdajemy sobie sprawy z tego, że w ten spo-
sób tony odpadów, zmieniając się w pyły, 
zamiast na wysypiska trafiają do naszych 
płuc. Paląc śmieci nie pozbywamy się ich 
na zawsze, ponieważ wygrywa tu zasada 
„nic w przyrodzie nie ginie”. 

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz 
spalania odpadów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. Pamiętajmy zatem, 
termiczne przekształcanie odpadów poza 
spalarnią odpadów lub współspalarnią od-
padów podlega karze aresztu albo grzyw-
ny. Za spalanie odpadów grozi areszt 
do 30 dni lub grzywna do 5 000 zł.

(UG)
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Mieszkańcy ze względu na płeć

kobiety mężczyźni

Ewidencja ludności  
 
•  urodziło się 123 dzieci, w tym 70 chłop-

ców i 53 dziewczynki (w 2019 r. - 136 
dzieci, w tym 72 chłopców i 64 dziew-
czynki) najpopularniejsze imiona wy-
bierane dla chłopców to Antoni i Leon, 
a dla dziewczynek Maja i Milena,

•  zmarło 152 osoby, w tym 75 mężczyzn 
i 77 kobiet (w 2019 r. - 143 osoby, 
w tym 69 mężczyzn i 74 kobiety),

•  związek małżeński zawarło 90 miesz-
kańców, 48 mężczyzn i 42 kobiety 
(w 2019 r. - 101 osób, w tym 54 męż-
czyzn i 47 kobiety),

Na koniec 2020 roku gmina Kozy liczy-
ła  13 029 mieszkańców, w tym 6274  
mężczyzn i 6755 kobiety (w 2019 r. - 12 
980 mieszkańców, w tym 6248 mężczyzn 
i 6732 kobiety).

• 12 887 mieszkańców zameldowa-
nych na pobyt stały (w tym 18 obco-
krajowców)

• 142 mieszkańców zameldowanych 
na pobyt czasowy (w tym 27 obco-
krajowców)

Najpopularniejsze nazwiska w gminie 
Kozy (podobnie jak w roku 2019): 
Honkisz (248 osób), Handzlik (238 
osób), Jurzak (173 osoby), Malarz (172 
osoby), Nycz (159 osób).
Urząd Stanu Cywilnego w Kozach re-
jestruje fakty z zakresu stanu cywilnego. 
Dotyczy to zawartych małżeństw, zgonów, 
urodzeń, które miały miejsce na terenie 
gminy Kozy.  W większości przypadków 
zdarzenia te dotyczą mieszkańców naszej 
gminy. Sporządzane są również akty, do-
tyczące zdarzeń powstałych za granicą i są 
wpisywane do rejestru stanu cywilnego.

Sporządzono:

• 52 akty małżeństwa (w 2019 r. - 56 ak-
tów małżeństwa),  z tego:

 – 23 akty małżeństwa dotyczące 
ślubów wyznaniowych (w 2019 
r. - 33 akty),

 – 29 aktów małżeństwa dotyczą-
cych ślubów cywilnych (2019 r. 
- 20 aktów),

 – nie zarejestrowano aktów małżeń-
stwa dotyczących ślubów zawartych 
za granicą, wpisanych do rejestru 
na wniosek osoby zainteresowanej  
(w 2019 r. - 3 akty) 

• 82 akty zgonu (w 2019 r. - 80 aktów),  
• 2 akty urodzenia dotyczące urodzeń za 

granicą, wpisane do rejestru /Wielka 
Brytania, Holandia/, (w 2019 r. - 20 
aktów).

W 2020 roku 389 par z naszej gminy 
obchodziło swoje jubileusze małżeń-
skie (w 2019 roku - 456 par): porcela-
nowe gody (20 lat) - 53 pary, srebrne 
gody (25 lat) - 41 par, perłowe gody (30 
lat) - 66 par, koralowe gody (35 lat) - 54 
pary, rubinowe gody (40 lat) - 52 pary, 
szafirowe gody (45 lat) - 61 par, złote 
gody (50 lat) - 35 par, platynowe gody 
(55 lat) - 17 par, diamentowe gody (60 
lat) - 10 par.

(USC)
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Relacja z XXI sesji Rady Gminy Kozy

Kanalizacja postępuje
Prace związane z nową siecią kanaliza-
cyjną, w minionym roku prowadzono na 
wszystkich czterech zadaniach budowla-
nych. Do tej pory wybudowano 20,5 km 
sieci, co stanowi około 63% zaawanso-
wania robót liniowych. 
Co warte podkreślenia, inwestycja prze-
biega bez większych trudności. Warunki 
atmosferyczne w większości były do tej 
pory sprzyjające, nie powodując dużych 
utrudnień w organizacji pracy. Pandemia 
koronawirusa w tym przypadku również 
nie wpłynęła w istotny sposób na przebieg 
i harmonogram robót.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis 
zaawansowania prac na poszczególnych 
zdaniach.
ZADANIE 2 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie Kolektora Czerwonka (od granicy 
gminy do torów PKP) w rejonie ulicy 
Dolnej” 
Prace budowlane realizowane są obecnie 
w obrębie ul. Laskowej na kanale H. Reali-
zowane są prace związane z odtworzeniem 
nawierzchni na ulicach: Czystej, Orze-
chowej, Modrzewiowej. Do tej pory Wy-
konawca wybudował 5664 m kanalizacji 
sanitarnej, co stanowi około 51% zaawan-
sowania robót liniowych.
ZADANIE 3 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Krzemionki”
Prace budowlane związane z budową ka-
nalizacji sanitarnej są bliskie zakończenia. 
Trwają prace porządkowe oraz dokończe-
nie odtworzenia nawierzchni na ul. Chmie-
lowej. Wykonawca wybudował do tej pory 
8786 m kanalizacji sanitarnej.
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 „W” w ul. Wypoczynkowej 
i Stromej. Wykonawca wybudował do 
tej pory 3470 m kanalizacji sanitarnej, co 
stanowi ok. 44,5% zaawansowania robót 
liniowych. 
ZADANIE 5 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż po-
toku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Stary Dwór”
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Za-
daniu nr 5. Prace budowlane realizowane 
są na kanale „W” w ul. Wapiennej. Wyko-
nawca wybudował do tej pory 2564,1m 
kanalizacji sanitarnej, co stanowi ok. 53% 
zaawansowania robót liniowych. 

(UG)

Realizacja kanalizacji sanitarnej w Kozach 
w liczbach:

21 grudnia 2020 r. odbyła się XXI sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) Nr XXI/178/20 w sprawie Programu 

współpracy Gminy Kozy z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021;

2) Nr XXI/179/20 w sprawie planu pra-
cy Rady Gminy Kozy na 2021 rok;

3) Nr XXI/180/20 w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Kozy na 2021 rok;

4) Nr XXI/181/20 w sprawie Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie i Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie w Gminie Kozy na lata 2021-
2024;

5) Nr XXI/182/20 w sprawie dopłaty do 

taryfy za odprowadzanie ścieków z go-
spodarstw domowych w Gminie Kozy 
na obszarze działania Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Wilamowicach;

6) Nr XXI/183/20 Uchwała w sprawie 
zatwierdzenia „Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych w Gminie Kozy na lata 
2021-2024” ;

7) Nr XXI/184/20 w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w dzierżawę, w try-
bie bezprzetargowym gruntów stano-
wiących własność gminy Kozy;

8) Nr XXI/185/20 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kozy;

9) Nr XXI/186/20 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XI/101/19 z dnia 10 
grudnia 2019 roku w sprawie Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kozy na lata 2020-2035 ;

10) Nr XXI/187/20 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gmi-
ny Kozy z dnia 10 grudnia 2019 roku, 
Uchwała Budżetowa na 2020 rok 
Gminy Kozy ;

11) Nr XXI/188/20 w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kozy na lata 2021-2035;

12) Nr XXI/189/20 Uchwała Budżetowa 
Gminy Kozy na 2021 rok ;

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

WYKONANO
• 2 pompownie ścieków
• ułożono 20,5 km rur kanaliza-

cyjnych
• zabudowano 652 studnie kana-

lizacyjne
• odtworzono 2 km nawierzchni 

tłuczniowych
• odtworzono 3,3 km nawierzchni 

asfaltowych

W ramach prowadzonej inwestycji, na zadaniu 
nr 5 prace realizowane są w ulicy Wapiennej.

foto: arch. 
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W styczniu rozpoczęła się rejestracja na 
dobrowolne, bezpłatne szczepienia dla 
seniorów. Przybliżamy najważniejsze 
informacje związane ze szczepieniami.
Terminy rejestracji
Od 15 stycznia do 21 stycznia miała 
miejsce rejestracja na dobrowolne, bez-
płatne szczepienia dla seniorów, którzy 
skończyli 80 lat. Od 22 stycznia będą mo-
gły się zarejestrować osoby, które skończy-
ły 70 lat. Szczepienia dla zarejestrowanych 
seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 
roku. Niepublicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Kozach, który zgłosił goto-
wość do szczepień jest Centrum Medycz-
ne MED - KOZ & MEDIKO, ul. Lipo-
wa 2, 43-340 Kozy, tel. 338173896.
Infolinia dla mieszkańców Kóz
Po udanej rejestracji i otrzymaniu termi-
nu osoby, które będą chciały zaszczepić 
się przeciw COVID-19, ale mają trudność 
z dotarciem do punktu szczepień, będą 
mogły skorzystać ze specjalnie zorgani-
zowanego transportu. W tym celu każda 
gmina uruchomiła numer telefoniczny, 
dzięki któremu można uzyskać informację 
w zakresie zgłoszenia potrzeby transportu 
osoby w ustalonym terminie szczepienia. 
Numer telefoniczny do zgłoszenia potrze-
by transportu w gminie Kozy: 538 551 939 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00-16:00). Osoba odpowiedzialna: Se-
bastian Harężlak inspektor Urzędu Gminy 
w Kozach.
Jak będzie się można zarejestrować?
Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 
15.01 – osoby od 80 roku życia, od 22.01 
– osoby od 70. roku życia), masz 3 możli-
wości zapisu na szczepienie:
1. Zadzwoń na całodobową i bezpłat-
ną infolinię – 989.
Możesz zrobić to sam/a lub może Cię 
zapisać bliska osoba z rodziny. Do zapisu 
wystarczy numer PESEL oraz numer te-
lefonu komórkowego. Na podany numer 
otrzymasz SMS z potwierdzeniem umó-
wienia wizyty na szczepienie. W ten sposób 
możemy zarejestrować swoich dziadków 
lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie 
się etap szczepień i będziemy mieć numer 
PESEL bliskiej osoby. Podczas rejestracji 
wybieramy dokładny termin oraz miejsce 
szczepienia. Następnie otrzymujemy SMS 
z potwierdzeniem umówienia wizyty na 
szczepienie.
2. Kontakt z punktem szczepień
Skontaktuj się z wybranym punktem szcze-
pień. Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkret-

nym punkcie szczepień – skontaktuj się 
z nim. W wybranym przez Ciebie punkcie 
szczepień nie znalazłeś dogodnego termi-
nu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 
989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny 
punkt szczepień niedaleko Ciebie z termi-
nem, który Ci pasuje.
3. Elektroniczna rejestracja
Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-
-rejestrację dostępną na www.pacjent.gov.

pl. System zaproponuje ci pięć dostęp-
nych terminów w punktach szczepień, 
które znajdują się blisko Twojego adresu. 
Jeśli żaden z proponowanych terminów 
nie będzie ci pasował albo będziesz chciał 
zaszczepić się w innym punkcie, w innym 
mieście – będzie taka możliwość. Wystar-
czy, że skorzystasz z dostępnej wyszuki-
warki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę 
i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwa-

cji, otrzymasz powiadomie-
nie SMS, a następnie po-
nownie przypomnimy Ci 
o szczepieniu dzień przed 
planowanym terminem. Je-
śli chcesz skorzystać z tego 
sposobu rejestracji, musisz 
posiadać Profil Zaufany. 
Jeżeli go nie masz, skontak-
tuj się z infolinią NFZ 989, 
bezpośrednio z wybranym 
punktem szczepień lub sko-
rzystaj ze wsparcia swojej 
przychodni.
Mobilne zespoły dla po-
trzebujących
Jeśli masz problem z sa-
modzielnym dotarciem do 
punktu szczepień, możesz 
skorzystać z mobilnego ze-
społu szczepiącego. Zapisz 
się na szczepienie bezpo-
średnio w punkcie szcze-
pień i ustal dogodny termin. 
O tym, które punkty szcze-
pień w okolicy dysponują 
zespołami wyjazdowymi, 
dowiesz się, dzwoniąc na 
infolinię 989.
Szczegółowe i aktualne in-
formacje znaleźć można 
również na stronie interne-
towej Ministerstwa Zdro-
wia – www.gov.pl/web/
szczepimysie/slaskie.

(UG)

Szczepienia w Kozach



6 Koziańskie Wiadomości
STYCZEŃ 2021 EDUKACJA

„Jedynka” zdalnie
Tak dla nauczycieli, jak i dla uczniów, przej-
ście na zdalne nauczanie nie było łatwe, ale 
wszyscy szybko nauczyli się, jak poprawnie 
korzystać z platformy Zoom, by kontynu-
owanie nauki mogło przebiegać bez za-
kłóceń. Jak radzi sobie SP 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi? 
Najmłodsze dzieci realizują obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolnego 
w formie stacjonarnej. Uczniowie klas 1-8 
objęci są nauczaniem zdalnym, zaś ucznio-
wie niepełnosprawni klas 1-8 posiadający 
orzeczenie do kształcenia specjalnego, któ-
rzy ze względu na swoją niepełnospraw-
ność nie mają możliwości realizowania 
zdalnego nauczania, realizują obowiązek 
szkolny w sposób stacjonarny. 
– W przypadku naszej szkoły, posiadającej 
liczne oddziały integracyjne to wyjątkowo 
ważne. Nauczyciele współorganizujący 
proces kształcenia we współpracy z na-
uczycielami poszczególnych przedmiotów  
mogą nadal wspierać uczniów w dalszym 
zdobywaniu wiedzy w bezpośrednim kon-
takcie. Ich obecność, wsparcie podczas 
zajęć szkolnych jest bezcenne dla uczniów 
i ich rodziców. Możliwość przychodzenia 
do szkoły pozwala tym uczniom na dalszy 
rozwój i postępy w nauce. Uczniowie z róż-
nymi niepełnosprawnościami mają w na-
szej szkole możliwość  korzystania z zajęć 
rewalidacyjnych, gdzie pod okiem specjali-
stów: terapeutów, rehabilitantów,  pedago-
gów specjalnych i logopedów mogą konty-

nuować usprawnianie zaburzonych funkcji 
rozwojowych i intelektualnych w zależno-
ści od potrzeb dziecka – tłumaczą przedsta-
wiciele „Jedynki”.
Korzystając z ferii w szkole wymieniona 
została wewnętrzna sieć komputerowa, co 
ma poprawić jakość nauczania zdalnego 
i funkcjonowanie dziennika w okresie na-
uczania stacjonarnego. – Dotychczasowa  
sieć komputerowa miała już ponad 10 lat, 
nie byliśmy więc w stanie optymalnie jej 
wykorzystywać względem obecnych pręd-
kości Internetu – tłumaczy Tomasz Pająk, 
dyrektor SP1.
Mimo zawirowań, nie brakuje pozytyw-
nych informacji. Maciej Saferna – uczeń 
VIII c, został laureatem ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy o Wpływie Energetyki 
na Klimat. – O konkursie dowiedziałem się 
z reklamy w naszym szkolnym e-dzienniku 
Librus Synergia – mówi Maciek. Pierwszy 
etap polegał na teście wiedzy z zakresu 
energetyki, klimatu i fizyki. Drugi – głów-
ny – na stworzeniu projektu dotyczącego 
jednego z 4 tematów w formie plakatu, ar-
tykułu lub filmu. – Wybrałem plakat - anali-
zę możliwości rozwoju energetyki w moim 
województwie. Zebranie informacji, kon-
takt z urzędami, skatalogowanie źródeł, 
stworzenie plakatu i w końcu przygotowa-
nie do finałowej prezentacji plakatu zajęło 
mi około miesiąca. Ale opłaciło się, zająłem 
drugie miejsce! Zachęcam do zapoznania 
się z tematem zmian klimatu, zaniku bio-

różnorodności etc. To – poza pandemią 
– najbardziej obecnie palące problemy – 
przekonuje laureat. 
Prace najlepszych uczestników można 
obejrzeć w sieci pod adresem www.tinyurl.
com/pracekonkursowe, a Maćkowi gratu-
lujemy wiedzy, umiejętności i wytrwałości 
w dążeniu do celu.

(SP1/RED)

Ostatnie miesiące roku upłynęły uczniom 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ko-
zach w niezwykle wzruszającym nastroju. 
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy 
czas, a nic nie buduje tak silnie relacji, jak 
wspólne robienie „czegoś wielkiego”. 
Nie chodzi o sam materialny datek, a to, 
co dzieje się później. Przygotowanie i pa-
kowanie paczek, zbieranie żywności i po-

trzebnych artykułów, czy odwiedzanie po-
trzebujących to doskonały sposób, aby 
poczuć ducha świąt!
Dzieci mają poczucie, że zmieniają świat 
na lepsze. A to zmiany, które dają równo-
cześnie ogromną satysfakcję. Już po raz 
siódmy zorganizowano w szkole akcję 
„Szlachetna Paczka”. W tym roku pomocą 
otoczona została 79-letnia pani Magdale-

na, seniorka o wielkim sercu. 
Uczniowie przy wsparciu rodziców zaku-
pili potrzebne artykuły, przygotowali też 
ozdoby na kiermasz świąteczny. Ten odbył 
się w szkole, a wszystkie zebrane pieniądze 
zostały przeznaczone na Szlachetną Paczkę 
dla pani Magdaleny. 
– Obecny czas jest dla nas wszystkich trud-
ny i specyficzny pod wieloma względami, 
jednak zawsze wierzymy, że wspólnymi 
siłami uda nam się pomóc osobie potrze-
bującej. Razem możemy wszystko i już 
wielokrotnie to udowodniliśmy. Kolejny 
raz udało się pomóc, pomimo trudnej 
i dziwnej codzienności, która dotknęła nas 
wszystkich. Dziękujemy za pomoc w or-
ganizacji, udział w kiermaszu oraz zakup 
wszystkich potrzebnych rzeczy dla Pani 
Magdaleny. Razem pomagamy tym, któ-
rym zabrakło szczęścia – podsumowują 
przedstawiciele NSP.            (NSP/RED)

foto: arch. 

Wspólne pomaganie

foto: arch. NSP 
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Z początkiem tego roku Urząd Gminy Kozy uruchomił 
system SEGREGO, który umożliwia mieszkańcom wyszu-
kiwanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, 
obowiązującego w danym rejonie, po wpisaniu nazwy ulicy, 
system przesyła przypomnienia o nadchodzących terminach 
wywozu śmieci oraz o płatnościach. 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
System jest bezpłatny, mieszkańcy mają do niego dostęp na 
stronie www.kozy.pl oraz w aplikacji mobilnej „BLISKO” 
dostępnej na Android i iOS. Obie opcje udostępniają takie 
same informacje, podstawowa różnica jest w systemie po-
wiadomień: na stronie internetowej możemy zamówić po-
wiadomienia na skrzynkę e-mail, natomiast dzięki aplikacji 
będziemy otrzymywać przypomnienia na telefon, co jest dla 
nas sporym ułatwieniem. 
Korzystanie z SEGREGO w wersji mobilnej ma jeszcze jedną za-
letę. Aplikacja BLISKO poza Gospodarką Odpadami w Gminie 
Kozy udostępnia subskrypcję wiadomości od innych  lokalnych 
nadawców np. „Planowane wyłączenia prądu” czy „Policja”.
PRZYDATNE FUNKCJONALNOŚCI 
SEGREGO daje mieszkańcom wiele korzyści:

• udostępnia aktualny harmonogram z podziałem na 
wszystkie kategorie opadów, harmonogram można rów-
nież wydrukować,

• przesyła powiadomienia wg wskazanego tematu np. 
przypomnienie o wywozie wybranej kategorii odpadów, 
przypomnienia o płatnościach i inne aktualności związa-
ne z gospodarką odpadami,

• powiadomienia i harmonogram będą odnosić się do kon-
kretnego adresu, który wskaże użytkownik,

•	zawiera informację o lokalizacji oraz godzinach 
otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych;

• zawiera przydatne wskazówki, które pomogą nam jak pra-
widłowo posegregować odpady, w zakładce „warto wie-
dzieć” znajdziemy wiele naprawdę ciekawych informacji.

Zachęcamy Państwa do pobrania aplikacji. 
(UG)

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadza się 
możliwość zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi, kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne, w przydo-
mowym kompostowniku. 
Zgodnie z treścią Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku  na terenie gminie 
Kozy, który obowiązuje od nowego roku, 
kompostowanie powinno odbywać się 
w kompostownikach dostępnych w sprze-
daży lub w kompostownikach wykonanych 
we własnym zakresie tak, aby zapewnić 
dostęp powietrza do warstw kompostu. 
Kompostowania bioodpadów nie należy 
prowadzić w szczelnych dołach lub zbior-
nikach betonowych ograniczających do-
stęp powietrza.  W wyniku prawidłowego 

procesu kompostowania powstaje produkt 
o właściwościach nawozowych lub środek 
wspomagający uprawę roślin. Właściciel 
nieruchomości powinien dostosować po-
jemność kompostownika zapewniającą 
zagospodarowanie bioodpadów wytwarza-
nych na terenie danej nieruchomości.
Wysokość zwolnienia wynosi 1 zł na mie-
siąc od każdej osoby zamieszkującej na 
nieruchomości. Właściciele budynków 
jednorodzinnych, którzy posiadają kom-
postownik przydomowy oraz kompostują 
w nim odpady biodegradowalne chcący 
skorzystać z ulgi powinni złożyć w Urzędzie 
Gminy Kozy deklarację o wysokości opłaty, 
w której wyliczą nową, miesięczną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Druki 

deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu 
Gminy Kozy (ul. Krakowskiej 4, pokój nr 2) 
oraz na stronie internetowej bip.kozy.pl.
Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6k 
ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, w razie stwierdzenia, że 
właściciel posesji, który zadeklarował kom-
postowanie:
1. nie posiada kompostownika przydo-

mowego, lub
2. nie kompostuje bioodpadów stano-

wiących odpady komunalne w kom-
postowniku przydomowym, lub

3. uniemożliwia dokonanie oględzin 
nieruchomości, w celu weryfikacji 
zgodności informacji ze stanem fak-
tycznym, 

wójt, w drodze decyzji orzeka, utratę 
prawa do zwolnienia. 
      (UG)

Pobierz aplikację przypominającą o wywozie śmieci!

Zniżka za kompostowanie



8 Koziańskie Wiadomości
STYCZEŃ 2021 BUDŻET

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 89, art. 
211 i 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).
Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1.  
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 

75 322 380,00 zł, z tego:
a. dochody bieżące w wysokości                                                 74 188 380,00 zł  
b. dochody majątkowe w wysokości                      1 134 000,00 zł

w tym na programy z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                  1 084 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 78 601 740,00 zł, z tego:
a. wydatki bieżące w wysokości                                                             70 153 668,00 zł
b. wydatki majątkowe w wysokości                                        8 448 072,00 zł

                zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
a. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie             41 804 593,00 zł

w tym: 
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   28 058 286,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych               13 746 307,00 zł

b. wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących                    7 187 738,00 zł
c. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                 20 311 337,00 zł
d. wydatki na obsługę długu publicznego                                      850 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe obejmują:
a. inwestycje i zakupy inwestycyjne                       8 448 072,00 zł

w tym na programy finansowe z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    6 266 559,00 zł

§ 3.  
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżeto-

wy w kwocie 3 279 360,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzą-
cymi z pożyczek w kwocie 3 279 360,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 5 826 560,00 zł i rozchody 
budżetu w łącznej kwocie 2 547 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2021 roku z tytułu:
a. przychodów z pożyczek wysokości 1 890 000,00 zł, 
b. kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budże-

towego do wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 4. 

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w wysokości 120 000,00 zł.
2. Celową w wysokości 880 000,00 zł, z tego:

a. rezerwa na nieprzewidziane wydatki w oświacie – 450 000,00 zł,
b. rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 180 000,00 zł, wyliczona jest zgodnie z wy-

mogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku,
c. rezerwa na wpłaty dotyczące składek w ramach Pracowniczych Planów Kapita-

łowych –  250 000,00 zł.

§ 5.  
Wydatki budżetu Gminy Kozy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych 
w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.  
Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświato-
wych jednostkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.  
Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody w kwocie 250 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250 762,00 zł na realizację za-
dań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 
7 do niniejszej uchwały.

2. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone w zakresie administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do 
niniejszej uchwały.

3. Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, zgodnie z załącz-
nikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach:
•	 dochody – 3 630 000,00 zł
•	 wydatki – 3 630 000,00 zł

          zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach 

autobusowych w wysokości 11 000,00 zł i wydatki na utrzymanie przy-
stanków w wysokości 21 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do ni-
niejszej uchwały.

6. Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w wysokości 7 000,00 zł 
przeznacza się na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami 
– usuwanie azbestu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. 

Ustala się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9. 

Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków pochodzących 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie dochodów i wydat-
ków, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10.  
Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w nastę-
pujących kwotach:

a. dla Domu Kultury w Kozach 1 100 000,00 zł,
b. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 540 000,00 zł.

§ 11.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach okre-

ślonych w § 3 ust. 3.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wy-

datków między działami.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu 
środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środ-
ków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 
o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków bu-

dżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę 
budżetu.

§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Kozy.

Uchwała Budżetowa na 2021 rok Gminy Kozy
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Obszar funkcjonowania gminy Wartość

Kanalizacja 7 047 559,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul. Kęcka - wydat-
ki poza projektem
PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy
Wykup kanalizacji sanitarnej (rok 2021)
Budowa kanalizacji  sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejony Małych Kóz i ulicy Kęckiej
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach

Drogi publiczne gminne 390 150,00

Budowa odwodnienia na ul. Jaskółczej
Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych
Projekt odwodnienia w rej. ul. Parkowej
Projekty odwodnienia dróg gminnych

Turystyka 40 000,00

Dotacja dla Nadleśnictwa - Wiata dla turystów w ramach Budżetu Obywatelskiego
Administracja publiczna 121 163,00

Informatyzacja Urzędu Gminy 
Zakup serwera dla GZOSiP

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22 000,00

Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 360 000,00

Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego
Kultura fizyczna 751 200,00

Budowa hali sportowej przy SP2
Modernizacja pokrycia dachowego hali sportowej CSW wraz z rewitalizacją instalacji solarnej
Projekt modernizacji boiska i budynku przy ul. Przecznia

Razem 8 732 072,00

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy na 2021 rok

Struktura dochodów budżetu Wartość
Podatki i opłaty 12 010 205,00

Pozostałe dochody, w tym wpływy z najmu, usług, dywidendy 4 242 425,00

Udział w podatku dochodowym 18 289 071,00

Subwencja ogólna 18 966 205,00

Dotacje na zadania zlecone i własne 20 678 374,00

Dochody majątkowe w tym dotacje na inwestycje 1 134 000,00

Razem 75 320 280,00

Obszar funkcjonowania gminy Wartość
Kanalizacja 8 823 461,00

Drogi i transport publiczny 1 712 202,00

Budynki gminne i nieruchomości 327 300,00

Działalność publiczna i usługowa w tym administracja 7 162 304,00

Bezpieczeństwo publiczne 197 400,00

Koszt obsługi długu publicznego 850 000,00

Oświata 27 578 164,00

Ochrona zdrowotna, pomoc społeczna, świadczenia dla rodziny 
w tym Program 500+ 22 115 301,00

Ochrona Środowiska, gospodarka komunalna 
i oświetlenie uliczne 4 780 708,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
w tym instytucje kultury 1 650 000,00

Sport i rekreacja 2 708 900,00

Rezerwy: ogólna, zarz.kryzysowe, oświatowa, Prac.Plany Kapit. 1 000 000,00

Razem 78 905 740,00

Dochody Budżetu na 2021 rok

Wydatki Budżetu na 2021 rok

Struktura dochodów budżetowych

Struktura wydatków budżetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym instytucje kultury
Sport i rekreacja

Rezerwy: ogólna, zarz.kryzysowe, 
oświatowa, Prac.Plany Kapit.

Kanalizacja
Drogi i transport publiczny

Budynki gminne i nieruchomości

Działalność publiczna i usługowa
w tym administracja

Bezpieczeństwo
publiczne

Koszt obsługi długu
publicznego

Oświata

Ochrona Środowiska, gospodarka 
komunalna i oświetlenie uliczne

Ochrona zdrowotna, pomoc społeczna, 
świadczenia dla rodziny 

w tym Program 500+

Dotacje na zadania  
zlecone i własne

Subwencja ogólna

Udział w podadku 
dochodowym

Podatki 
i opłaty

Dochody majątkowe w tym 
dotacje na inwestycje Pozostałe dochody, 

w tym wpływy 
z najmu, usług, 
dywidendy



10 Koziańskie Wiadomości
STYCZEŃ 2021 KONKURSY

W organizowanym przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną rodzinnym konkur-
sie na OZDOBĘ CHOINKOWĄ zgło-
szonych zostało 11 prac. Wyłoniono 
zwycięzców, przyznano równocześnie 
nagrodę internautów wykorzystując do 
głosowania profil biblioteki w serwisie 
społecznościowym facebook.com. 
Co ciekawe internauci byli zgodni 
z konkursowym jury. Niejako więc z po-
dwójnego zwycięstwa cieszyć mogła się 
Marysia Pezdek z mamą Angeliką za 
przygotowanie renifera z… żarówki! 
Drugie miejsce przypadło Iwonie Sur-
wiłło z mamą Pauliną (ozdoby wyko-
nane techniką makramy), trzecią lokatę 
zajął Artur Drewniak z mamą Joanną 
(filcowa choinka). 
Warto równocześnie podkreślić za-
angażowanie wszystkich uczestników 
i estetyczność przygotowanych prac. – 
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy 
tworząc swoje ozdoby przede wszyst-
kim miło spędzili czas – podkreślają or-
ganizatorzy.

(GBP)

Choinkowe ozdoby

3 miejsce - Artur Drewniak
 z mamą Joanną

1 miejsce - Marysia Pezdek 
z mamą Angeliką

2 miejsce - Iwona Surwiłło 
z mamą Pauliną
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Tym razem Konkurs Szopek Bożona-
rodzeniowych przeniósł się do sieci, 
a autorzy zgłaszali swoje prace nadsyła-
jąc ich fotografie. Twórcy znów chętnie 
jednak zgłosili się do zabawy – 36 osób 
przygotowało 24 propozycje. 
Tytuł szopki roku przypadł podobnie jak 
przed dwoma laty duetowi. Tym razem 

najlepszą pracą uznano szopkę przygoto-
waną przez Julię i Wojciecha Stworę. Wy-
łoniono także trzy inne, najciekawsze pro-
pozycje. Trzecie miejsce zajęła Agnieszka 
Dembończyk, drugie Arkadiusz Boczek, 
pierwsze miejsce Mateusz i Bartosz Gmaj. 
Równocześnie w głosowaniu w sieci, na-
grodę internautów otrzymał Arkadiusz Bo-

czek. Szczegółowe wyniki znaleźć można 
na stronach internetowych organizatorów. 
Organizatorami konkursu byli: Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Gminy Kozy wraz z Domem Kultury 
w Kozach. Konkurs zorganizowany został 
w ramach zadania publicznego wspiera-
nego przez Gminę Kozy.                 (RED/DK)

Szopka Roku wybrana!

Szopką Roku 2020 wybrano pracę 
autorstwa Julii i Wojciecha Stwora.

W głosowaniu internautów 
największą liczbę „kliknięć” zebrał
Arkadiusz Boczek.
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foto: UKS Kozy

UKS Kozy po raz drugi przystąpił do akcji „Szlachetna Paczka”, zbierając 
niezbędne produkty dla potrzebującej rodziny.
Ze względu na sytuacją epidemiologiczną i obostrzenia z nią związane wyjątkowo trud-
ne było zorganizowanie zbiórki rzeczy materialnych. Społeczność UKS Kozy stanęła 
jednak na wysokości zadania, dostarczając potrzebne produkty w wymaganym termi-
nie. W niedzielę 13 grudnia zostały one następnie przekazane do magazynu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bąkowie, skąd trafiły do rodziny objętej akcją pomocową w ramach 
„Szlachetnej Paczki” – 34-letniej pani Edyty i jej 3-letniego syna Oskara. – Zrobiliśmy 
19 paczek, w których znalazł się spory zapas żywności, środków czystości, kosmetyków 
i ubrań. Zakupione zostały kafelki do łazienki, przekazaliśmy także farby do odmalowa-
nia ścian i sufitu. W paczkach znalazły się też wymarzone zabawki dla Oskara oraz kol-
czyki dla jego mamy. Radości nie było końca, za co serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się, aby święta dla tej rodziny były szczęśliwe i przyjemne – podsumo-
wał na swoim profilu UKS Kozy.        (R)

Trójboiści Stowarzyszenia Sportów Siłowych Benchpress Kozy przygotowują się do kolejnego sezonu startowego.

Z udziałem szachistów LKS Orzeł 
Kozy, jeszcze przed nadejściem czasu 
świątecznego, przeprowadzone zosta-
ły Indywidualne Mistrzostwa Śląska 
Juniorów w Szachach Szybkich.
W Ustroniu podopieczni sekcji szacho-
wej klubu z Kóz mieli okazję wystartować 
w dniach 12-13 grudnia 2020 roku, zazna-
czając swą obecność w gronie najlepszych 
zawodników w całym województwie. 
O wartościowe wyniki zadbali w szcze-
gólności: Sabina Kotyla (9. miejsce w ka-
tegorii wiekowej do lat 10), Paulina Lelek 
(6. miejsce w kat. do lat 16) oraz Szymon 
Polakowski (7. miejsce w kat. do lat 18).
Prócz przywołanych podopiecznych Orła 
cenne doświadczenie na przyszłość zebrali 
w trakcie prestiżowego turnieju: Stanisław 
Falfus i Tomasz Makuch (kat. do lat 12) 
oraz Jakub Marszałek (kat. do lat 14).      (R)

Szlachetna Paczka prosto z Kóz

Z nadziejami w nowy rok

Marcowe Mistrzostwa Polski w Sie-
dlcach, ale także imprezy zagranicz-
ne, w tym światowy czempionat 
w węgierskim Miszkolcu, który 
awizowany jest na październik – tak 
kształtują się startowe plany trójbo-
istów systematycznie i z powodze-
niem reprezentujących gminę Kozy. 
– Wszystko zależne będzie od roz-
woju sytuacji związanej z pandemią. 
Stawiamy sobie ambitne cele i chce-
my startować w możliwie szerokiej 
liczbie zawodów. Zobaczymy, na 
ile będzie to realne w trakcie roku – 
mówi trener grupy Wiesław Wróbel.
Optymizmowi i nadziejom trudno się 

dziwić, gdy spojrzymy na formę 
podopiecznych Stowarzyszenia 
Benchpress w roku minionym. Po-
nownie sięgali po liczne medale i in-
dywidualne rekordy, w tym podczas 
tak ważnych zawodów, jak Mistrzo-
stwa Świata przeprowadzone w sło-
wackiej Trnavie czy Puchar Świata 
w Siedlcach. – Trenujemy obecnie 
jako reprezentanci Polski w ogra-
niczonym składzie. Nie schodzimy 
natomiast z treningowego rytmu, 
bo ewentualny powrót do właściwej 
dyspozycji mógłby być po przerwie 

trudny – klaruje Wróbel. 
(RA)

foto: arch.

Od lat z rozmaitych światowych imprez repre-
zentanci sportów siłowych z Kóz powracają 
w świetnych nastrojach i z medalowymi łupami.

Obecni wśród najlepszych

foto: LKS Orzeł Kozy



13SPORT

Szereg meczów kontrolnych zali-
czą w rozpoczynającym się okresie 
przygotowawczym piłkarze LKS 
Orzeł Kozy.
Sparingowe granie kozianie zainicjują w lu-
tym. Premierowym przeciwnikiem będzie 
występujący w oświęcimskiej B-klasie ze-
spół LKS-u Poręba Wielka. W weekend 
20-21 lutego formę Orła zweryfikuje repre-
zentant szczebla a-klasowego LKS Bulo-
wice. Na koniec miesiąca po sąsiedzku ro-
zegrana zostanie konfrontacja z Groniem 
Bujaków.
Intensywny w test-mecze będzie również 
marzec. Kolejnymi sparingpartnerami 
podopiecznych trenera Marcina Stefano-
wicza będą wyłącznie drużyny z A-klasy 
– LKS Juszczyna i Sokół Słotwina (obie 
z podokręgu Żywiec) oraz Iskra II Pszczy-
na (podokręg Tychy).
Plan wspomniany może ulec zmianie w za-
leżności od sytuacji związanej z pandemią. 
Nie jest zarazem wykluczone jego posze-

rzenie o inne sparingi, które piłkarzy z Kóz 
mają jak najlepiej przygotować do wiosen-
nej rywalizacji o zachowanie a-klasowego 
statusu. – Fajnie, że zbieraliśmy jesienią 
jako beniaminek pozytywne recenzje. Ale 
mimo to jakiś niedosyt z pewnością po 
rundzie pozostał, bo po udanym jej starcie 
ostatnie mecze kończyliśmy porażkami – 
zaznacza szkoleniowiec Orła.

Harmonogram zimowych sparingów 
Orła Kozy:
6 lutego   – LKS Poręba Wielka
20/21 lutego – LKS Bulowice
27/28 lutego  – Groń Bujaków
6/7 marca  – LKS Juszczyna
21 marca  – Iskra II Pszczyna
27 marca  – Sokół Słotwina

(M)

Mikołajkowe granie
Sportowy rok 2020 młodzi pił-
karze UKS Kozy zakończyli tur-
niejami, którym towarzyszyła już 
przedświąteczna atmosfera.
Wyłącznie wewnętrzny charakter miały 
klubowe „Mikołajki”. W hali Centrum 
Sportowo-Widowiskowego w Kozach 
odbyły się cztery turnieje, podzielone na 
poszczególne roczniki. Co istotne, oka-
zję do gry mieli wszyscy zawodnicy – od 
tych najmłodszych z rocznika 2015 aż po 
najstarszych, a więc młodzików. Rezultaty 

meczów nie były tego dnia najważniejsze. 
Liczyła się możliwość aktywnego spędze-
nia czasu, przyjemna atmosfera oraz... wy-
wołująca radość na twarzach piłkarzy wizy-
ta Mikołaja ze świątecznymi paczkami.
Mikołajkowy charakter miał również tur-
niej w Chełmku, na który w grudniu udały 
się dwie ekipy UKS złożone z przedszkola-
ków z rocznika 2014. Obie pod trenerską 
wodzą Wojciecha Kasolika radziły sobie 
na tyle dobrze, że zdołały przebrnąć przez 
fazę grupową. Ostatecznie lepsi okazali się 

tylko zawodnicy pełniącego rolę gospoda-
rza UKS Chełmek I. W pokonanym polu 
kozianie pozostawili drużyny z Oświęci-
mia, Brzeszcz, Libiąża i Polanki Wielkiej. 
Na odnotowanie zasługują także indywi-
dualne wyróżnienia dla zawodników UKS. 
Z 18 bramkami królem strzelców turnieju 
został Wojciech Greń, wśród dziewczyn to 
zaszczytne miano przypadło autorce 7 goli 
Oli Gardas. Z kolei Filip Kipping i Maksym 
Swierc zapracowali na tytuły najlepszych 
graczy.      (MA)

foto: UKS Kozy

Zima ze sparingami

foto: Bartłomiej Rozmus Photography
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Przez lata był stałym elementem 
koziańskiego krajobrazu. Zawsze 
uśmiechnięty, przez wszystkich lubia-
ny – Jaciu-Paraciu, koziański dziad, 
kloszard.
Naprawdę nazywał się Franciszek Sa-
dlik. Urodził się 27 grudnia 1877 roku 
w Bujakowie. Już przed II wojną świa-
tową przebywał w Kozach. Trudnił się 
wtedy rozwożeniem chleba z piekar-
ni Rudolfa Bortha ręcznym wózkiem 
drewnianym. Podobno przed I wojną 
światową służył w armii austro-węgier-
skiej, o czym miał świadczyć drewnia-
ny kuferek podróżny pieczołowicie 
przez niego przechowywany z pamiąt-
kami z tego okresu. Jaciu-Paraciu 
mieszkał w dawnej drewnianej jatce 
(prowizorycznym kramie rzeźniczym) 
nad rzeką na początku dzisiejszej ulicy 
Beskidzkiej. Nikomu nie przeszkadzał. 
Wielu mieszkańców Kóz pamięta go, 
jako zamiatającego ulice w centrum. 
Jego stałym punktem w Kozach był 
murek nad strumykiem, który niegdyś 
przepływał przed cmentarzem. Zawsze 
można było go tam spotkać, w czasie 
gdy zmierzał tamtędy kondukt pogrze-
bowy. Żegnał zmarłego czekając na 
jałmużnę.
Jaciu miał swoją filozofię życia. Nie 
oczekiwał pomocy socjalnej, będąc 
– jak na dziada starej daty przystało 
– dziadem-pątnikiem. Bywał widywa-
ny na odpustach w okolicznych miej-
scowościach, a raz do roku w sierpniu 
udawał się pieszo na odpust do Kal-
warii Zebrzydowskiej. Pewnego razu 
miejscowy komendant Milicji Oby-
watelskiej zapytał go szyderczo, po 
jego powrocie z Kalwarii: „I co Jaciu? 
Dużo tam było dziadów na Kalwarii?” 
Jaciu odparł mu: „Takich dziadów 
jak ja było mało, ale takich jak ty było 
dużo”. W latach 60. XX w. ówczesny 
Przewodniczący Gromadzkiej Rady 
Narodowej Władysław Udziela posta-
nowił umieścić Jacia w domu starców. 
Tak Jaciu trafił aż do Cieszyna. Nie za-
grzał jednak długo miejsca, bowiem po 
krótkim czasie zbiegł stamtąd i powró-
cił do znanych sobie Kóz. Pomieszki-
wał to tu, to tam. Jedną zimę przeżył 
w zmagazynowanych nieopodal ulicy 
Bielskiej stalowych rurach kanalizacyj-
nych. Ostatecznie otrzymał od miej-
scowych władz niewielkie mieszkanko. 
Nieprzystosowany do „normalnych” 

warunków życia zmarł przez zacza-
dzenie 15 grudnia 1968 roku licząc 
prawie 91 lat. Ciepłe wspomnienie 
o nim pozostawił koziański proboszcz 
ks. Józef Sanak, który towarzyszył Ja-
ciowi w ostatniej drodze do miejsca 
wiecznego spoczynku. Pochowany 
został na koziańskim cmentarzu nie-
opodal kaplicy. Dzięki przezorności 
ówczesnego kronikarza Adolfa Zubera 
posiadamy wizerunek Jacia, przed jego 
„domkiem” nad rzeką i przy parkowej 
fontannie. Niech odżyją wspomnienia 
o Jaciu-Paraciu.

(Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano: ks. Józef Sanak „Wspo-

minki z mego kózpasterstwa” w: „Z dziejów parafii 

Świętych Szymona i Judy w Kozach”, red. T. Borut-

ka, Kraków 1998, oraz relacje: Eugeniusza Handz-

lika i Grzegorza Hałata.

Jaciu-Paraciu

Franciszek Sadlik „Jaciu-Paraciu” (1877-1968)

Jaciu-Paraciu przy fontannie (fot. Adolf Zuber)
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W grudniu rozstrzygnięto filozoficzny konkurs na przygoto-
wanie eseju, którego motywem przewodnim było hasło „odróżnienie 

prawdy od przekonania”.  – Konkurs literacki o charakterze filozoficznym miał nie 
tylko na celu popularyzacje filozofii jako nauki, która daje nam potrzebne w codzien-
nym życiu narzędzia, ale również aktywizację społeczną w tym trudnym czasie, kie-
dy pozostajemy w domach, poddani ciągłemu natłokowi informacji – tłumaczy Ja-
cek Kaliński, pomysłodawca konkursu. 
– Mam nadzieję, że będziemy kontynuować tego typu wydarzenia z dużym zain-
teresowaniem odbiorców. Poza turniejami sportowymi, konkursami plastycznymi, 
znajdujemy również miejsce dla twórczości intelektualnej – dodaje wójt Kaliński.
Zgodnie z naszą zapowiedzią, w tym numerze przybliżamy w pełni zwycięski, kon-
kursowy esej autorstwa Kariny Piecuch. 

(RED)

Poprawna odpowiedź w naszej krzy-
żówce w grudniu to: Gwiazdka. Na-
grodę otrzymuje Iwona Pudełko. 

(RED)

Bratu 

Drzwi skrzypnęły przeciągle i zewsząd otoczył mnie mil-
czący, a zarazem bardzo wymowny półmrok. Drobinki 
kurzu roztańczyły się w smugach kolorowych świateł 
rzucających na posadzkę niezwykły, dwuwymiaro-
wy teatr nie-cieni. Jestem widzem, znów czuję się jak 
mała dziewczynka, która z kolanami schowanymi pod 
ciekawską bródką wsłuchuje się w opowieści babci i jej 
tajemniczej Księgi. Obudzone przez światła i mroki wnę-
trza kościoła nagle te opowieści wracają do mnie i już 
nie brzmią jak baśnie, ale jak wykłady uczonego i mą-
drego profesora. Podnoszę jeszcze wzrok z posadzki, 
odrywam się na moment od spektaklu, 
który toczy się na ziemi, żeby zerknąć za 
kulisy, ku górze, gdzie ogromny witraż 
otwiera przede mną tajemnicę Człowie-
ka i człowieka, Światłości i światełek, 
Słowa i słów, Prawdy i przekonań, na-
szych małych, kolorowych prawd. 
I kiedy pozwalam moim wspomnieniom 
swobodnie wędrować po zakamarkach 
dzieciństwa, w uszach rozbrzmiewają 
tajemnicze wersety, które nawet dziś 
wprawiają mnie, dorosłą już kobietę, 
żonę i mamę czwórki dzieci, w onieśmie-
lające zadziwienie i świadomość własnej 
małości w obliczu Słowa, Światłości, Ży-
cia, Drogi. W obliczu Prawdy: 
1 Na początku było Słowo, a Słowo było 
u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono 
było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się sta-
ło, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 4 W Nim 
było życie, a życie było światłością ludzi, 5 a światłość 
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (…) 9 
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego czło-
wieka, gdy na świat przychodzi. 10 Na świecie było [Sło-
wo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. 
/J 1/ 
Czy jestem w stanie poznać tę Prawdę? To trochę tak 
jakbym zapytała siebie czy jestem w stanie w bezchmur-
ne letnie południe patrzeć w Słońce? Zwracam się więc 
szukając Światła w stronę witraża, który z jednej strony 
nie pozwala mi na bezpośrednie obcowanie ze świa-
tłem, a z drugiej strony daje mi właśnie przez to pośred-
nictwo szansę na to, co gołym okiem jest niemożliwe… 

I co widzę? Widzę migające światełka przekonań. O jak-
że cenne jest każde z nich, bo każde na swój sposób 
prowadzi lub odwodzi od Światła. 
I powraca wspomnienie pierwszego spotkania Człowie-
ka z człowiekiem, Światłości z pięknym i kruchym, aż 
i tylko, szkiełkiem. To centralne szkiełko dla pochopnego 
obserwatora może wydać się w całej mozaice barwnych 
cegiełek najmniej atrakcyjne. Ktoś zapyta, czy artyście 
zabrakło pomysłu, materiału, że wykończył dzieło zwy-
kłą przezroczystą szybką? Patrząc jednak uważniej 
dostrzegamy, że owo bezbarwne szkiełko w pełni przyj-
muje i oddaje światu Światło, nie zniekształca go pra-
wie w ogóle albo raczej robi to najmniej z całej plejady 

kolorowych szybek. Tak też miotany różnymi wątpliwo-
ściami był Józef, gdy przyszło mu się zmierzyć z tym, 
w jak (przeźro)czysty sposób poślubiona mu Maria, to 
centralne w witrażu szkiełko, przyjęła Prawdę, Światłość 
i Słowo. Naokoło więc przezroczystej szybki znajdującej 
się w centralnym punkcie rozety witraża artysta umieścił 
szkiełka barwy głębokiego Józefowego granatu, któ-
ry bez Światła zdaje się czarny, a pod Jego wpływem 
w niezwykły sposób ujawnia swój potencjał; głębię ko-
loru wiary w Słowo, zaufania niezbadanej Prawdzie, od-
wagi kroczenia w Jego Świetle aż do Egiptu. 
Potem widzę rozrzucone żółte światełka ufnych i pro-
stych pasterzy, nieprzeniknioną czerń zazdrości i lęku 
Heroda o koronę, purpurę trzech królewskich kwiatów. 
Twardy brąz Janowej szarańczy i leśnego miodu oraz 

dwanaście błękitnych błękitem jeziora i ciężkich od ryb 
sieci szkiełek przekonań apostołów, za którymi w smu-
dze światła, jak echo burzy, niesie się pytanie: A wy za 
kogo mnie uważacie? /Łk 9, 20/. Jedno z tych szkiełek 
jest rozbite, teraz widzę to wyraźnie, i zastąpione szkieł-
kiem, które choć błękitne, różni się od pozostałych je-
denastu. 
Jakiej barwy szkiełkiem jestem ja? Jaka jest moja dro-
ga do Prawdy? Jakie barwy przekonań tworzą witraż 
mojego życia i mojej osoby? Co widzi ktoś spoglądając 
w moim kierunku? Czy widzi pomarańcz posłuszeństwa 
sług napełniających wodą stągwie z wesela w Kanie? 
Czy dostrzega blado-złotą interesowność kupców 
sprzed świątyni i ich strach przed Prawdą wywracają-
cą stoły? A może są we mnie szare szkiełka faryzeuszy 
i uczonych w piśmie? Nikodemowe bladoróżowe świa-
tełko wątpliwości, które sączy się z przekonania, że nie 
da się starcowi wejść do łona matki i ponownie się naro-
dzić. Jest też może we mnie szkiełko Samarytanki o bar-
wie zaskoczenia i pewności ze spotkania z prawdziwym, 
a nie sztucznym światłem. Czy widzi ktoś we mnie od-
cień zieleni niosącej rozpacz królewskiego urzędnika 
z powodu choroby syna, miłość Piotra do schorowanej 
teściowej, czy są światełka trędowatych i paralityków, 
niewidomych, obudzonych ze smolistej śmierci Łazarza 
i córki Jaira, perliste łzy kobiety grzesznej w domu Szy-
mona faryzeusza? Czy jest we mnie lawendowe świateł-
ko chłopca niosącego pięć chlebów jęczmiennych i dwie 
ryby dla tysięcy głodnych? Czy jest czerwień ryzykanc-
twa Piotra chodzącego po wodzie i ból jego zaparcia 
się? Czy gdy spotykam się z Prawdą to staję się bardziej 
Martą, czy Marią i o czym moje przekonania przekonują 
tych, którzy odwiedzają mój dom? Czy na męża, dzieci, 
przyjaciół, sąsiadów pada blask mojej wydumanej do-
skonałości, jak niegdyś światła takich przekonań rzucali 
na Izraelitów Faryzeusze wkładając na nich ciężary, któ-
rych sami dźwigać nie chcieli? 
Siedzę w półmroku, spektakl na posadzce powoli dobie-
ga końca, witraż zachodzi purpurą drogi krzyżowej, bez 
której nie sposób próbować kroczyć za Prawdą. Praw-
dą, która wydaje się mieć jakiś swój początek i koniec, 
jak dzień i noc, jak życie, a przecież Słońce nawet gdy 
zachodzi, to tylko za horyzont moich ograniczonych, 
bliższych lub dalszych Prawdzie przekonań. Jakże tęsk-
nię do tej Prawdy, całym moim złożonym z kolorowych 
szkiełek przekonań sercem i umysłem.

Odróżnienie prawdy od przekonania
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Z dyrektorem Domu Kultury w Ko-
zach Markiem Małeckim rozmawia-
my o funkcjonowaniu szeroko rozu-
mianego środowiska artystycznego 
i działaniach kulturalnych tak w od-
niesieniu do ostatnich miesięcy, jak 
i wybiegając w przyszłość.

Redakcja: Za nami rok w zasadzie bez-
precedensowy. Także szeroko pojęta 
kultura ucierpiała w dobie pandemii. 
Pamięta pan podobnie trudną sytu-
ację w realizowaniu działań na niwie 
artystycznej?
Marek Małecki: Jedynie początek lat 90. 
ubiegłego wieku można próbować jakoś 
przyrównać. Wówczas funkcjonowaliśmy 
w erze wypożyczalni kaset wideo, a Dom 
Kultury kojarzony był jako miejsce wesel, 
klub i sala gimnastyczna, a nie miejsce dzia-
łań artystycznych. I naprawdę długo trzeba 
było pracować, by pojawiały się nowe ini-
cjatywy kulturalne.
Red.: W rzeczywistości niemal całego 
roku 2020, a więc czasie bardzo ogra-
niczonych kontaktów międzyludz-
kich, odnaleźć się jednak udało?
M.M.: Najważniejsze było w tym wszyst-
kim znalezienie sposobu dotarcia, co jak 
można sobie wyobrazić stanowiło przedsię-
wzięcie po części karkołomne. To, z czym 
się spotkaliśmy było dla nas bolesnym za-
skoczeniem. Ale raz jeszcze okazało się, że 
ludzie działający w kulturze odznaczają się 
kreatywnością w tak znacznym stopniu, iż 
uniknęliśmy katastrofy. Przechodząc na tryb 
on-line chodziło bardziej o to, aby utrzymać 
kontakt, bo sukces merytoryczny wydawał 
się mocno wątpliwy. Z perspektywy czasu 
należałoby ocenić to tak, że środowisko cał-
kiem nieźle dało sobie radę.
Red.: Co w takim razie udało się pomi-
mo rozmaitych obostrzeń?
M.M.: Podobnie, jak w szkołach rozpo-
częliśmy działania on-line, w której wła-
ściwie raczkowaliśmy. Szybko okazało 
się, że od tego tak prędko nie uciekniemy. 
Próbowaliśmy zyskać wsparcie z programu 
„Kultura w sieci” – niestety bezskutecznie. 
Będąc zdani na siebie, w maju zrealizowa-
liśmy internetowy koncert gitarowy, który 
– co widać po ilości odtworzeń – przyniósł 
sukces. Swoje zajęcia udokumentowała on-
-line Młodzieżowa Orkiestra Dęta i nagrała 
jeden utwór. Realizacji dużych produkcji, 
a więc koncertu z okazji dożynek oraz na 
okoliczność nadejścia nowego roku, podjął 
się Zespół Pieśni i Tańca Kozianie. Artyści 

mogli dzięki temu sprawdzić się w nowej 
formule, a przy okazji zaprezentować nowe 
stroje.
Do momentu lockdownu bardzo prężnie 
i z niezmiennie wysoką frekwencją funk-
cjonował nasz Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Pandemia skrzydła podcięła. Gdy 
tylko było to możliwe, powróciły na krótko 
zajęcia taneczne, gimnastyczne oraz wy-
kłady. Początkowo hybrydowy charakter 
spotkał się z przyjęciem sceptycznym, ale 
wiemy dziś, że był to przysłowiowy strzał 
w dziesiątkę, utrzymujący przy życiu pro-
jekt UTW. Od jesieni wykłady w ramach 
UTW mamy wyłącznie w formule on-line.
Z wielką radością przyjęliśmy rozluźnienie 
w okresie wakacyjnym, bo pozwoliło to 
na zrealizowanie kilku imprez. Całkowicie 
nową propozycją było kino samochodowe. 
Oferta spotkała się z dużym zainteresowa-
niem, lecz nie przełożyła się na wymierny 
efekt. Kolejne doświadczenie pokazało, 
że zabrakło jednak tego kontaktu między-
ludzkiego. Do samego spektaklu trudno 
mieć zastrzeżenia. Siedzimy w samocho-
dzie, oglądamy „Pulp Fiction”, wkoło sza-
leje potężna burza – klimat był naprawdę 
godny tego ciekawego przedsięwzięcia.
Red.: Latem odbywały się także przy 
pałacu plenerowe seanse dla dzieci. 
I tu chętnych było pod dostatkiem.
M.M.: Już pierwszy seans był wymowny. 
Przyszło nam spotkać się w strugach ulew-
nego deszczu, a mimo to uśmiechniętych 
dzieciaków z najbliższymi było bardzo 
dużo. Zwracam uwagę na to, że kształt tych 

wydarzeń był niejako regulowany przez 
odgórne obostrzenia. Dbaliśmy o zacho-
wanie restrykcyjnych zasad bezpieczeń-
stwa z mierzeniem temperatury, dezyn-
fekcją i dystansem społecznym włącznie. 
Udało się z kinem dla dzieci połączyć kilka 
elementów – były więc konkursy plastycz-
ne dla dzieci, ale także okazja do prezen-
tacji naszych produkcji wideo – zarówno 
artystycznych, jak i filmów promujących 
Gminę Kozy. Seanse dziecięce bardzo do-
brze się przyjęły i jeśli będzie to tylko moż-
liwe również w te wakacje przewidujemy je 
realizować.
Red.: Kulturę on-line na dłuższą metę 
jest pan sobie w stanie wyobrazić?
M.M.: Funkcjonować się da, ale to jednak 
nie to samo. Podstawowa ułomność to 
brak atmosfery i kontaktu ze sobą. W przy-
padku artystów trudno o sygnał zwrotny, 
nie ma oklasków i sprzedanych biletów. 
Pamiętajmy, że odbywają oni próby, re-
gularnie ćwiczą, ale jednak nie mają moż-
liwości rzetelnej konfrontacji z oklaskującą 
publicznością, źródłem największej satys-
fakcji, jak było to wcześniej.
Red.: Z optymizmem patrzymy w rok, 
który dopiero co wystartował. Czego 
możemy się spodziewać? Co jesteśmy 
w stanie przewidzieć?
M.M.: Mamy ogromną nadzieję, że uda 
się zrealizować w terminie czerwcowym 
Dni Kóz. Co prawda już widzimy, że nie 
będą one dokładnie takie, jak do tej pory, 
ale jednak potrzeba tego rodzaju wydarze-
nia łączącego gminną społeczność wydaje 
się olbrzymia. W zawieszeniu pozostają 
drobniejsze, już przygotowane imprezy, 
które chcemy zrealizować. Przy okoliczno-
ściach sprzyjających będziemy próbowali 
przeprowadzić koncert wiosenny, aby dać 
możliwość zaistnienia naszym grupom. 
Wszystko musi odbywać się bezpiecznie. 
To kluczowa kwestia.
Generalnie – planowanie w obecnych cza-
sach jest trudne i graniczy z marzeniami. 
Ale skoro zamierzamy i chcemy optymi-
stycznie patrzeć w przyszłość to wspomnę, 
że w tym roku prawdopodobnie doczeka-
my się zadaszenia estradowego przy pała-
cu. To za sprawą przygotowanego przez 
Kojzki Kolektyw Artystyczny projektu 
zostanie uzyskane dofinansowanie na ten 
istotny cel. Przed nami również druga edy-
cja festiwalu „KozyNostra Rock Fest”, to 
z kolei zasługa jakże wartościowej aktyw-
ności samych mieszkańców w ramach bu-
dżetu obywatelskiego.

Kultura niezmiennie kreatywna

foto: Przemysław Jakubowski
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Fotoplastykon – automat do prezentacji 
pojedynczych fotografii (przeźroczy) ste-
reoskopowych z całych cykli fotograficz-
nych na jednym stanowisku wizualnym. 
Tyle Wikipedia, a Fotoplastikon to grupa 
fotografików, którzy spotykają się w Domu 
Kultury w Kozach oraz za pośrednictwem 
serwisu społecznościowego facebook.com.
W nazwie jest „plastik”, gdyż początek za-
wiązaniu grupy dała plenerowa, mobilna 
wystawa fotografii, w których zastosowano 
jako podłoże zdjęć płytę PCV, a projekt na-
zwano Foto-On-Plastik. Autorem projektu 
i spirytus movens całości jest Przemek Ja-
kubowski – baczny obserwator życia spo-
łecznego i często śledzący lokalne wydarze-
nia kulturalne z aparatem w dłoni. 
Obecnie to 18 członków grupy Fotopla-
stikon prezentujących swoje wizje foto-
graficzne i poglądy w dyskusjach podczas 
spotkań. Członkowie Grupy na co dzień 
tworzą niezależnie, a ich spojrzenia są na 

tyle różnorodne, że 
wielokroć stanowią 
inspirację dla pozo-
stałych (lub przynaj-
mniej motywację do 
działania). Ostatni 
rok to czas zamknię-
cia i licznych ograni-
czeń życia społecz-
nego, lecz nie dla 
artysty fotografika. 
To też czas inspiracji 
dla człowieka cieka-
wego świata i chcące-
go się podzielić swoim 
widzeniem z innymi. 
Fotoplastikon zaprasza na internetową wy-
stawę prac złożoną z fotografii powstałych 
tylko w 2020 roku. Grupa wybrała po trzy 
prace autorów (łącznie 33 fotografie), któ-
rzy zgłosili chęć prezentacji publicznej. Co 
zobaczymy w tych pracach? Czas epide-

mii, obrazy i relacje mijających wydarzeń, 
a może coś zupełnie innego? Zapraszamy 
do kontaktu z przeżyciami ostatniego roku 
fotografików Grupy Fotoplastkion. Wy-
stawa online dostępna jest pod adresem 
www.foto2020.domkultury.kozy.pl.   (DK)

10 października 1991 roku grupa kozian spotkała się 
z Janem Pawłem II na audiencji w Watykanie. Papież 
z uśmiechem na twarzy zwrócił się do nich: Czy na stacji 
nadal wołają Kozy – wysiadać! A jak wy odpowiadacie? 
– Nie powiem. Takich opowieści zapewne znamy wiele. 
Warto je zachować i podzielić się nimi. 
Dom Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Kozach zapraszają wszyst-
kich chętnych do udziału w nowym konkursie – „Koziań-
skie anegdoty”. Warunkiem udziału w nim jest nadesłanie 
anegdoty – krótkiej, zabawnej, osobistej lub zasłyszanej 
historii związanej z naszą miejscowością i życiem miesz-
kańców Kóz.

Zasady udziału w organizowanym konkursie i warunki 
uczestnictwa określa regulamin dostępny w sieci. Naj-
ważniejsze informacje? Zabawa potrwa od 20 stycznia 
do 20 czerwca br., a w każdym miesiącu (od 20 do 20), 
wybierane będą najlepsze zdaniem organizatorów trzy 
anegdoty. Po 20 czerwca spośród wszystkich zwycięskich 
w danym miesiącu propozycji wyłoniona zostanie ta naj-
ciekawsza. Każdorazowo, najciekawsze anegdoty publi-
kować będziemy równocześnie na naszych łamach.
Co warte podkreślenia, w konkursie wziąć mogą udział 
zarówno dorośli, jak również dzieci, które ukończyły 13 
rok życia (za zgodą opiekuna prawnego). Równocześnie 
każdy z uczestników nadsyłać może dowolną ilość aneg-
dot (mailowo – domkultury@dk.kozy.pl, utw@kozy.pl 
lub listownie na adres DK – Krakowska 2), prace składać 
można również osobiście w Domu Kultury i Gminnej Bi-
bliotece Publicznej. 

(UTW/RED)

Być może niektórzy kozianie pamiętają jak w roku 2009 po Ko-
zach kręciła się trójka – jeden z kamerą, drugi z mikrofonem na 
tyczce, i trzeci, który pierwszym dwóm podpowiadał. Kręcili-
śmy film, a ten trzeci to byłem ja, reżyser. 

Do Kóz zwabił mnie telewizyjny news o miejscu, w którym 
trzeci raz padła wygrana w Lotto. To musi być, pomyślałem, 
najszczęśliwsze miejsce na ziemi. Ciekawe jak tam jest. A po-
tem… – mniejsza z tym. W każdym razie przypomniałem so-
bie film dopiero po dziesięciu latach, we wrześniu tego roku. 
Cóż, pomyślałem nieskromnie, taki ładny film. A jacy śliczni 
w nim ludzie! Im się ten film – należy.
No więc proszę, oto jest. A ja chciałbym z tego dziwnego miej-
sca podziękować realizatorom filmu, Tomkowi i Arturowi, 
Grześkowi bardzo, Jackowi i Łukaszowi, i Witkowi oraz wszyst-
kim kozianom. Tym, których w filmie widać, i tym, których nie 
widać. Wiem, że już nie do wszystkich te podziękowania dotrą. 
Dziesięć lat, to jednak dużo.
Materiał obejrzeć można w sieci -
www.bit.ly/latawcekozy. 

(Maciej Pisarek, autor filmu „Latawce nad Kozami”)

Wystawa jakiej jeszcze nie było

foto: Bartek Hałat

Jedną z dostępnych do obejrzenia w sieci prac jest zdjęcie autorstwa 
kozianina – Bartka Hałata, obrazujące festiwalowy występ.

Latawce nad Kozami Koziańskie anegdoty

Kadr z fimu dostępnego w sieci.
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Kojzkie perełki 
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W pracowni Jarosława Szpakowicza 
stopniowo trwa przywracanie świetno-
ści „Kojzkim perełkom”. W poprzednim 
numerze wzmiankowaliśmy grupę rzeźb 
„Pasyjka”, tym razem przybliżamy jeden 
z bardziej tajemniczych obrazów znajdują-
cych się w zbiorach Izby Historycznej im. 
Adolfa Zubera. 
„Portret mężczyzny” jest niewielkich roz-
miarów olejnym wizerunkiem, oprawio-
nym w złocone ramy. Autorem tego dzieła 
jest Leon Klimkiewicz. Niewiele wiemy 
o tym twórcy poza tym, że prawdopodob-
nie mieszkał na terenie Kóz na przełomie 
XIX i XX wieku oraz, że kształcił się w kie-
runku sztuk plastycznych. Oprócz portre-
tu, w zbiorach Izby znajdują się również 
szkice ołówkiem na papierze tego autora. 
„Portret mężczyzny” w wyniku prac kon-
serwatorskich stopniowo odsłania niezna-
ne dotąd detale i barwy, ukryte pod grubą 
warstwą brudu, który przez dziesięciolecia 
pokrywał powierzchnię dzieła. W ramach 
mikroprojektu „Kojzkie perełki w malar-
stwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowac-
kiego” ten oraz inne dzieła ze zbiorów 
Izby Historycznej odzyskują swoją dawną 
świetność.                     (GBP)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-

-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

„Jeden z największych, najbardziej orygi-
nalnych polskich pisarzy. Artysta, który 
widział znacznie więcej niż inni” – tak An-
drzej Wajda powiedział o Stanisławie Le-
mie, który decyzją polskiego Sejmu został 
ogłoszony patronem 2021 roku.
Stanisław Lem, jeden z najpopularniej-
szych pisarzy na świecie, mistrz science 
fiction, jest uważany za literackiego wi-
zjonera, który przewidział rozwój wielu 
dzisiejszych technologii. Fantastyka, cy-
bernetyka czy filozofia to tematy, jakie pi-
sarz poruszał w swoich powieściach. Jego 
pomysły zawsze opierały się na aktualnym 
stanie wiedzy i nauki. W swoich książkach 
Stanisław Lem koncentrował się wokół 
podróży kosmicznych, rozwoju cywilizacji, 
także tych wymyślonych przez siebie, od-
kryć naukowych czy nawet sztucznej inteli-
gencji. Literatura stanowiła dla niego także 
środek, drogę poszukiwania i wypowiada-
nia prawdy o człowieku. W jego twórczo-
ści nie brakuje rozmyślań na temat wizji 
społeczeństwa, utopii i antyutopii, krytyki 
totalitaryzmu.
Książki Stanisława Lema przetłumaczono 
na 41 języków i wydano w łącznym na-

kładzie ponad 30 milionów egzemplarzy. 
Jego dzieła wpłynęły także na wyobraźnię 
filmowców.  Na podstawie jego prozy zre-
alizowano aż 15 filmów. Powieść „Solaris” 
najbardziej znana książka pisarza, została 
przeniesiona na duży ekran dwukrotnie. 
W 1972 roku po raz pierwszy dokonał tego 
Rosjanin Andrzej Tarkowski, który za swój 
film został wyróżniony Nagrodą Specjalną 
Jury w Cannes. W kolejnej ekranizacji – 
w hollywoodzkiej produkcji Stevena So-
derbergha z 2002 roku zagrał sam George 
Clooney.
Tematyka książek Stanisława Lema 
oraz same zainteresowania autora spra-
wiły, że jego nazwiskiem nazwano od-
krytą we wrześniu 1970 roku planeto-
idę, a także pierwszego, zbudowanego 
w Polsce, satelitę.
Rzecz jasna książki autorstwa wybitnego 
polskiego pisarza dostępne są również 
w koziańskiej bibliotece. Jakie tytuły znaj-
dziemy w księgozbiorach GBP? Podpo-
wiedzą sami bibliotekarze lub internetowy 
katalog dostępny w sieci – www.gbpkozy.
pl. 

(Agata Zielińska/RED)

foto: arch. GBP

Stniasław Lem foto: wikipedia.org
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Wraz z końcem roku 2020 upłynął 
termin zgłaszania osób w plebiscy-
cie Osobowość Roku Gminy Kozy. 
W drugiej edycji kapituła przyjrzy 
się 7 zgłoszonym wnioskom. Pre-
zentujemy pokrótce zgłoszone no-
minacje w kolejności alfabetycznej. 

Przemysław Greń – trener piłki noż-
nej, miłośnik sportu, propagator sportu 
w UKS-ie Kozy, organizator turniejów
Jacek Kućka – artysta nieprofesjonal-
ny, współtwórca projektu Kojskie Q, 
autor plakatów, obrazów, murali, insta-
lacji artystycznych
Radosław Michoń – autor niesamo-
witej przemiany, schudł ponad 40 kg, 
powracając do pasji biegania – Mistrz 
Polski w Hill Nordic Walking

Justyna Kudelska – inicjatorka licz-
nych wydarzeń kulturalnych oraz dzia-
łań w zakresie wolontariatu na terenie 
naszej miejscowości
Jarosław Rozmus – przedsiębiorca 
tworzący nowe miejsca pracy na terenie 
Kóz, wspierający również lokalne kluby 
sportowe
Krzysztof Sporysz – związany z Ze-
społem Pieśni Tańca Kozianie, propa-
gator kultury i tradycji ludowych zwią-
zanych z Kozami i regionem
Wiesław Wróbel – wielokrotny Mistrz 
Świata i Europy, zawodnik i trener spor-
tów siłowych w Benchpress Kozy
Komu Kapituła przyzna okazałą statu-
etkę? O tym przekonamy się niebawem, 
a do tematu powrócimy w lutowym wy-
daniu Koziańskich Wiadomości.    (RED)

Okres świąteczny i noworoczny z natury 
jest czasem licznych spotkań. Tym razem 
jednak forma tych spotkań musiała ulec 
zmianie. Podobnie wydarzenia kulturalne 
– musiały odnaleźć nowe pole realizacji, 
czyli Internet. Objawiło się to wysypem 
większych i mniejszych produkcji wideo, 
które zaistniały w sieci. Już od początku 
listopada w Domu Kultury trwały przygo-
towania tych wydarzeń. Kolejne nagrania 
realizowały grupy wokalne: chór, Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta oraz Zespół Pieśni 
i Tańca Kozianie. 
Najwięcej emocji wywołała transmisja „na 

żywo” koncertu świątecznego realizowa-
na z kościoła w Kozach Gajach. Wrażenie 
potęgował nie tylko występ na żywo przed 
kamerą, ale fakt braku bezpośredniego 
kontaktu z publicznością. Trema udzielała 
się wszystkim, nie tylko występującym, ale 
i ekipie realizującej przedsięwzięcie. Nie 
obyło się bez drobnych „wpadek”, ale te 
dodały naturalnego uroku całości. 
Mimo że Internet jest już dobrem po-
wszechnym, wciąż nie wszyscy korzystają 
z serwisów facebook.com czy youtube.
com, gdzie można znaleźć lokalne produk-
cje artystyczne. – Z radością jednak od-

notowujemy fakt, że sporo osób dociera 
do zamieszczanych przez Dom Kultury 
materiałów, a statystyki pokazują liczne 
grono odbiorców, często znacznie większe 
niż zwykle mieści sala widowiskowa nasze-
go DK – uśmiechają się przedstawiciele 
Domu Kultury. 
Wszystkie nagrania wzbogacają archiwum 
filmowe kanału Domu Kultury w Kozach 
w serwisie YouTube, każdą z produkcji 
obejrzeć można więc w dowolnym mo-
mencie. Wpisując adres: www.bit.ly/
KW_YouTube_DK, znajdziemy się auto-
matycznie w odpowiednim miejscu.      (DK)

7 kandydatur 

W ubiegłym roku okazałą statuetkę 
opracowaną i przygotowaną przez ko-
zianina Dariusza Fludera odebrał Dawid 
Woskanian. Komu Kapituła przyzna tytuł 
Osobowości Roku tym razem?

foto: MS

Nadal online…

foto: arch. 



Kalendarz terminów płatności w 2021 roku
Terminy płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla osób fizycznych

do 15 III do 15 V do 15 IX do 15 XI
I rata II rata III rata IV rata

Terminy płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla osób prawnych

do 15 I
do 31 I

Terminy płatności podatku rolnego dla osób fizycznych i prawnych

do 15 III do 15 V do 15 IX do 15 XI
I rata II rata III rata IV rata

Terminy płatności podatku od środków transportowych

do 15 II do 15 IX
I rata      II - rata

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (dla wszystkich)

do 31 III do 30 VI do 30 IX do 31 XII
I rata II rata III rata IV rata

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla domków letniskowych

do 31 XII

I rata - podatek leśny

I rata - podatek od nieuchomości

do 15 każdego miesiąca 

II-XII raty


