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Na pierwszy weekend czerwca zaplanowane zostało doroczne 
święto naszej miejscowości. – Przygotowania ruszyły, a co bę-
dzie, czas pokaże. Już teraz zachęcamy, by osoby pozytywnie za-
kręcone nie zostawiały swoich pomysłów na ostatnią chwilę i już 
dzieliły się z nami – razem możemy więcej. A propos więcej… 
Tu też mamy propozycję dla aktywnych i odnoszących sukcesy 
gospodarcze, by sponsorując dziaania organizatorów i ich ini-
cjatywy stali się mecenasami kultury lokalnej. Zapraszamy do 
współpracy – mówią przedstawiciele Domu Kultury w Kozach, 
będącego organizatorem i koordynatorem imprez.             (RED)

Dni Kóz 2022 – prace trwają!

Doświetlone przejścia

foto: arch.

foto: MS  

Podobnie jak przed rokiem, na przełomie stycznia i lutego Gmi-
na Kozy zachęciła na profilu facebookowym do wzięcia udzia-
łu w licytacjach wspierających działalność Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tym razem do wyboru mieliśmy 4 atrak-
cje – udział w ćwiczeniach ze strażakami z OSP Kozy, warsztaty 
geologiczne w Kamieniołomie, pakiet gadżetów i… koszenie 
koziańskiego ogródka przez wójta i zastępcę. Szczególnie ostat-
nia z atrakcji przypadła do gustu uczestnikom licytacji, osiągając 
najwyższą wartość – 700 zł. Łącznie orkiestrowe konto zasilone 
zostało wpłatami o wartości 1250 zł.

(MS)

Koziańskie licytacje WOŚP

Po krótkiej przerwie świątecznej wznowione zostały prace przy 
budowie nowej hali sportowej. Warunki pogodowe w ostatnich 
tygodniach były sprzyjające, toteż robotnicy mogli realizować 
kolejne zadania w ramach inwestycji. Zakończono zasypywanie 
ścian fundamentowych od wewnętrznej strony, rozpoczęły się 
prace związane z wylewaniem płyty betonowej oraz roboty mu-
rarskie. Przypomnijmy, że nowoczesna hala sportowa wybudo-
wana ma zostać do 30 listopada br., a obiekt połączony zostanie 
specjalną przewiązką z budynkiem szkoły.

(RED)

Hala w budowie

Trzy przejścia dla pieszych w ciągu DK-52 w Kozach zyskać mają 
w tym roku dodatkowe oznakowanie i oświetlenie, co zwiększyć 
ma rzecz jasna bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierują-
cych. Zgodnie z planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad dodatkowe sygnalizacje ostrzegawcze pojawią się 
przy przejściach: w pobliżu skrzyżowania z ulicą Południową, 
na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Topolową i Chmie-
lową, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Podgórską. Dodatkowa 
sygnalizacja pozwoli kierowcom z dalszej odległości dostrzec 
przejście i samych pieszych.                 (MS)

foto: arch. UG 



3WYDARZENIA

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przyznawany jest w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi wyróż-
nienie dla osób, które przeżyły co najmniej 
50 lat w jednym związku małżeńskim. 
W 2022 roku, w naszej miejscowości wy-
różnione zostaną kolejne pary.
Wszystko na podstawie wniosków 
o nadanie Medalu za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie przedstawianych Pre-
zydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
przez wojewodów, składanych jednak 
nie wcześniej niż w roku kalendarzo-
wym, w którym osoby proponowane 
do odznaczenia obchodzą 50. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego. Co waż-

ne, aby zainicjować procedurę nadania 
medali, należy w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Kozach złożyć podpisany przez 
małżonków wniosek oraz klauzulę infor-
macyjną RODO w terminie do 1 marca 
2022 r.  
Formularze takiego wniosku zostały 
wysłane do wszystkich jubilatów odna-
lezionych na podstawie rejestru miesz-
kańców, można je również pobrać ze 
strony www.bip.kozy.pl.
W związku z aktualną sytuacją pandemicz-
ną, wnioski można wrzucać do oznakowa-
nej skrzynki na dokumenty umieszczonej 
na budynku Urzędu Gminy lub przesłać 
pocztą. Jeśli sanitarne obostrzenia nie prze-

szkodzą, we wrześniu 2022 roku zorgani-
zowana zostanie dla jubilatów uroczystość, 
w trakcie której pary obchodzące jubileusz 
50-lecia małżeństwa odznaczone zostaną 
medalami przez wójta Gminy Kozy. 
Więcej informacji uzyskać można 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kozach 
–  tel. 33 829 86 77.                   (USC)

Do 28 lutego br. przyjmowane są wnio-
ski o przyznanie nagród dla sportow-
ców za osiągnięcia w 2021 roku. Zgod-
nie z uchwałą to nagrody pieniężne, 

których wysokość zależna jest od zaj-
mowanych miejsc i rangi zawodów. 
Szczegóły znaleźć można na stronie 
internetowej – www.kozy.pl (zakład-
ka Aktualności -> Nagrody sporto-
we za 2021 rok) lub w serwisie www.
bip.kozy.pl (zakładka Prawo lokalne 
-> Zarządzenia Wójta -> Zarządzenia 
2022, gdzie zamieszczone są: wniosek 
o przyznanie nagrody, Zarządzenie 

Wójta Gminy Kozy o terminie składa-
nia wniosków  i Uchwała Rady Gminy 
określająca zasady i tryb przyznawania 
oraz rodzaj i wysokości nagród sporto-
wych). Wnioski można również pobrać 
w holu Urzędu Gminy. 
Po zakończeniu naboru, planowane jest 
uroczyste podsumowanie roku spor-
towego w naszej gminie za minione 
12 miesięcy.      (UG)

Trójka dzieci znalazła się pod lodem 
na Wilczym Stawie, dwie nastoletnie 
dziewczynki i 6-latek. Udało się im 

wydostać na brzeg, jednak chłopak był 
nieprzytomny. Na wstępie uspokajamy 
– to nie realne zdarzenie, a tylko scena-

riusz ratowniczych ćwiczeń w ramach 
Międzynarodowych Zimowych Mi-
strzostw w Ratownictwie Medycznym.

Jedno z zadań kilkudniowej impre-
zy miało miejsce w Kozach – 30 załóg 
z różnych zakątków Polski i zza granicy 

docierało na miejsce musząc udzielić 
pomocy poszkodowanym. To z jednej 
strony rywalizacja medyków, z drugiej 
zaś świetna okazja do ćwiczeń w trud-
nych warunkach, przy różnorodnych 
zdarzeniach. W naszej miejscowości 
medycy musieli udzielić pomocy dzie-
ciom – dwóm mocno wyziębionym 
dziewczynkom i chłopcu pozostające-
mu bez funkcji życiowych. 
Całe wydarzenie wsparli logistycznie 
strażacy z OSP Kozy, przygotowując 
m.in. specjalistyczny namiot wykorzy-
stywany wcześniej w punkcie szcze-
pień, a obecnie będący do dyspozycji 
naszych druhów. Zgodnie ze scenariu-
szem, w przypadku potrzeby ze strony 
medyków, czynnie brali również udział 
w udzielaniu pomocy dzieciom. – To 
bardzo istotne działania także z naszego 
punktu widzenia. Współpraca służb – 
szczególnie w takich wypadkach – jest 
bardzo ważna – komentuje Rafał Ga-
cek, komendant gminny OSP Kozy. 

(MS)

Małżeńskie medale

Nagrody dla sportowców

Wpadli do Wilczego Stawu…

foto: arch. UG
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Relacja z XXXVII sesji Rady Gminy Kozy
25 stycznia 2022 r., odbyła się XXXVII se-
sja Rady Gminy Kozy, na której podjęto 
następujące uchwały:
1) Nr XXXVII/262/22 w sprawie zatwier-

dzenia planów pracy stałych komisji 
Rady Gminy Kozy na 2022r.;

2) Nr XXXVII/263/22 w sprawie nada-
nia honorowego obywatelstwa Gminy 
Kozy;

3) Nr XXXVII/264/22 w sprawie przyję-
cia Regulaminu nadawania tytułu Ho-
norowy Obywatel Gminy Kozy” i „Za-
służony dla Gminy Kozy”;

4) Nr XXXVII/265/22 w sprawie ustale-
nia miesięcznych zryczałtowanych diet 
dla radnych oraz zwrot kosztów podró-
ży służbowych;

5) Nr XXXVII/266/22 w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej w postaci dota-
cji celowej dla Miasta Bielska-Białej na 
dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoho-
lowym w Bielsku-Białej;

6) Nr XXXVII/267/22 w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżaw-
cą, której przedmiotem jest ta sama nie-
ruchomość;

7) Nr XXXVII/268/22 w sprawie za-
ciągnięcia długoterminowej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach;

8) Nr XXXVII/269/22 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XXII/190/21 z dnia 14 
stycznia 2021 roku w sprawie zaciągnię-
cia długoterminowej pożyczki z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
9) Nr XXXVII/270/22 w sprawie zmia-

ny Uchwały Nr XXXVI/260/21 
Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 
2021 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kozy 
na lata 2022-2035;

10) Nr XXXVII/271/22 w sprawie Uchwa-
ły Nr XXXVI/261/21 Rady Gminy 
Kozy z dnia 21 grudnia 2021 roku. 
Uchwała Budżetowa na 2022 rok Gmi-
ny Kozy;

Podczas XXXVII sesji Rada Gminy Kozy 
podjęła uchwałę w sprawie nadania hono-
rowego obywatelstwa Gminy Kozy pani 
Bogusławie Boehn, mieszkance gminy 
Kozy, która w ocenie wnioskodawcy – 
Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach, za-
sługuje na wyróżnienie i uznanie za chary-

tatywną działalność społeczną i kulturalną 
na rzecz Gminy Kozy. Piszemy o tym sze-
rzej na stronie 17.
Akt Nadania Honorowego Obywatel-
stwa Kóz odbywa się w okolicznościach 
zapewniających uroczysty charakter tego 
wydarzenia.  Przywilejem dla osoby wy-
różnionej tytułem Honorowego Obywa-
tela jest używanie niniejszego tytułu oraz 
uczestniczenie na prawach honorowego 
gościa w sesjach Rady Gminy oraz uroczy-
stościach o charakterze gminnym. 
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. 

(BRG)

W 2022 r. kontynuowany jest Gminny Program Polityki 
Zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom me-
ningokokowym w Kozach u dzieci w wieku powyżej 12 
miesiąca życia. Bezpłatnymi szczepieniami objęte są dzieci 
z roczników: 2019, 2020, 2021, będące mieszkańcami na-
szej gminy.  

Szczepienia realizowane są przez następujące placówki:
Lekarz Twojej Rodziny, Kozy ul.  Szkolna 1 – wtorki 
(godz. 16.00-18.00) po wcześniejszej rejestracji telefonicz-
nej – 504-169-888.
Centrum Medyczne MED-KOZ & MEDIKO, Kozy ul. 
Lipowa 2 – środy (godz. 11.00-12.00), czwartki  (godz. 15.00-
16.00), po wcześniejszej rejestracji telefonicznej – 33 817-38-96.

W 2021 r. zaszczepiono 61 dzieci. Na realizację programu 
w 2022 r. przewidziano w budżecie gminy kwotę 19.400 zł.

(UG)

Szczepienia przeciw meningokokom

Sesje Rady Gminy
śledzić można za 
pośrednictwem 
sieci
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kozach przypomina, że od 1 stycz-
nia br. wnioski o świadczenia wycho-
wawcze należy składać w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych. 
Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze 
złożony został do 31 grudnia 2021 r. jeszcze 
w gminie (za trwający obecnie okres świad-
czeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r.), 
prawo do świadczenia ustali gmina albo 
wojewoda, gdy do świadczenia stosuje się 

unijne przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Świadczenia 
za okres do 31 maja 2022 r. wypłaci gmina.
Wniosek od 1 stycznia 2022 r. (za okres 
świadczeniowy, który trwa do 31 maja 
2022 r.) – prawo do świadczenia usta-
li już Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
i to on wypłaci świadczenie. Nie dotyczy 
to jednak świadczeń, do których stosuje się 
unijne przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Wtedy ZUS 

przyjmie wniosek i przekaże go do woje-
wody.
Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmo-
wał wnioski o świadczenie wychowawcze 
na kolejny okres świadczeniowy – od 1 
czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. ZUS 
rozpatrywał będzie wszystkie wnioski 
o świadczenie wychowawcze i będzie je 
wypłacał. Wnioski o świadczenie wycho-
wawcze można złożyć tylko elektronicznie.

(GOPS)

Dodatek osłonowy to świadczenie mają-
ce zrekompensować rosnące ceny prądu, 
gazu i żywności. Jest przeznaczony szcze-
gólnie dla tych rodzin, których stałe pod-
wyżki dotykają najmocniej. Przyznawany 
jest za okres styczeń-grudzień 2022.
Przysługuje gospodarstwu domowemu, 
którego miesięczne dochody nie prze-
kraczają 2100 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym albo 1500 zł na osobę 
w gospodarstwie wieloosobowym. 
W sytuacji przekroczenia kryterium do-
chodowego obowiązuje tzw. zasada „zło-
tówka za złotówkę”, gdzie wysokość należ-
nego świadczenia ulega obniżeniu o kwotę 
przekroczenia przeciętnego miesięcznego 
dochodu.
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego 

jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego 

składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego 

składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego 

składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy, w sytuacji, gdy głów-
nym źródłem ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest kocioł na paliwo stałe, ko-
minek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
węglem lub paliwami węglopochodnymi, 
wpisane do centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków wynosi rocznie:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego 

jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego 

składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowe-

go składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowe-

go składającego się z co najmniej 6 osób. 
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 

można pobrać w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1 
– na parterze obok drzwi wejściowych 
do budynku lub na stronie internetowej 

www.gops.kozy.pl
W celu złożenia pism lub wniosków 
prosimy korzystać ze skrzynki zamon-
towanej na parterze budynku.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowe-
go można także złożyć elektronicznie za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej – e-PUAP. Opatruje się go kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
uwierzytelnia przy wykorzystaniu profilu 
zaufanego. Składać go można do 31 paź-
dziernika 2022 r. Wnioski złożone po 
tym terminie zostaną pozostawione bez 
rozpatrzenia.
Dla wniosków złożonych od 1 stycznia 
2022 r. do 31 lipca 2022 r. – uwzględnia 
się dochód gospodarstwa domowego osią-
gnięty w 2020 roku.
Dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 
2022 r. do 31 października 2022 r. – 
uwzględnia się dochód gospodarstwa do-
mowego osiągnięty w 2021 roku.
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę do-
datku osłonowego zostanie złożony do 31 
stycznia 2022 r. wypłata świadczenia nastę-

puje w dwóch ratach. Złożenie wniosku od 
1 lutego 2022r. skutkuje jednorazową wy-
płatą świadczenia.
Przyznanie dodatku osłonowego nie 

wymaga wydania decyzji. Informacja 
o przyznaniu dodatku osłonowego zosta-
nie wysłana na adres poczty elektronicz-
nej wskazany przez wnioskodawcę we 
wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. 
Nieodebranie informacji o przyznaniu 
dodatku osłonowego nie wstrzymuje jego 
wypłaty.
Ośrodek jest czynny w godzinach: 7.00 – 
15.00 (pn-śr), 7.00 – 17.00 (czw), 7.00 – 
13.00 (pt).
Prosimy o kontakt telefoniczny z pracow-
nikami pod nr telefonu 33 817-58-27 
lub 512-943-335 – Dział Świadczeń Ro-
dzinnych (zasiłki rodzinne, świadczenia 
opiekuńcze,  zaświadczenia do Programu 
„Czyste powietrze”, dodatek osłonowy), 
512 943 352 – Dział Pomocy Społecznej 
(świadczenia z pomocy społecznej, usługi 
opiekuńcze, asystent rodziny, asystent oso-
bisty osoby niepełnosprawnej, stypendia 
szkolne, Karta Dużej Rodziny oraz w spra-
wie projektów z dofinansowaniem środ-
ków UE realizowanym przez Ośrodek).

Świadczenia wychowawcze 500+

Dodatek osłonowy – informacje
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Warsztaty wieczorową porą
Trzeba chyba lubić tę szkołę, żeby 
przychodzić tu nawet nocą! – tak nie-
co humorystycznie można odnieść się 
do inicjatywy z udziałem uczniów Li-
ceum Ogólnokształcącego w Kozach.
– Tym razem było naukowo. Rozwija-
liśmy swoje kompetencje z języka nie-
mieckiego. Czytaliśmy niemiecki kry-
minał (na razie nie wiemy, kto zabił), 
nie zabrakło też gier językowych (wy-

magana spostrzegawczość i dobra pa-
mięć), quizów o kraju naszego zachod-
niego sąsiada, a w przerwach rozmów 
o życiu. Bo to przecież stały element 
naszych nocnych spotkań w „Baczyń-
skim”! Było nas wprawdzie niewielu, 
ponieważ kwarantanna uniemożliwiła 
udział pozostałym, ale... ciąg dalszy na-
stąpi – relacjonują uczestnicy nietypo-
wych licealnych warsztatów.            (AS-M)

Tytułowe odniesienie to nawiązanie do cyklicznych spotkań z absolwentami 
„Baczyńskiego”. To kolejne już zaliczone może stanowić inspirację w realizacji 
swoich życiowych zamierzeń.
Wybór dalszej drogi kształcenia to dla niejednego maturzysty bardzo trudna decyzja. Suk-
cesem jest znalezienie takiego kierunku studiów, który umożliwia młodemu człowiekowi 
wszechstronny rozwój osobisty. Dlatego też Kuba, kolejny gość cyklu spotkań z absol-
wentami, postawił na „Innowacje w biznesie” – nowy, eksperymentalny kierunek studiów 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Lektoraty z dwóch języków obcych, metody twórczego myślenia, techniki komunikacyj-
ne, etykieta w relacjach zawodowych, zarządzanie wiedzą, przedsiębiorczość korporacyj-
na – to tylko niektóre z zajęć w harmonogramie studiów Kuby. Zdaniem byłego licealisty 
szkoły w Kozach, równie ważne, jak samo studiowanie jest angażowanie się w praktyki 
zagraniczne, wymiany studenckie, projekty uczelniane i inne formy działalności, które po-
zwalają na lepsze poznanie siebie i otaczającego nas świata.          (Grupa PIK)

Przedszkolaków 
dobre nawyki

Gminne Przedszkole Publiczne 
w Kozach przyłączyło się w tym 
roku do realizacji wyzwań w ra-
mach ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego „Akademii Kici 
Koci”, w którym wzięło udział 
osiem przedszkolnych grup.
Głównym celem 
przedsięwzięcia 
była populary-
zacja dobrych 
n a w y k ó w 
i odpo-
wiedzial-
n o ś c i 
społecznej, 
d o t y c z ą c y c h 
relacji rówie-
śniczych wśród 
dzieci. Program ten 
był niezwykłą przygodą dla przedszko-
laków, bowiem wzięły w nim udział 
w towarzystwie jednej ze swoich ulu-
bionych bajkowych postaci – Kici Koci. 
Poprzez realizację kilku zadań, jakie 
stawiała Kicia Kocia przed dziećmi, za-
poznały się m.in. z tematyką przyjaźni, 
miejsca zamieszkania, odczuwanych 
emocji, zdrowego żywienia, dbałości 
o przyrodę, obchodzenia świąt i trady-
cji z nimi związanych. Dzieci chętnie 
realizowały wyzwania, z przyjemnością 
i radością brały udział w ciekawych za-
jęciach przygotowanych przez wycho-
wawczynie.
Już po zrealizowaniu wybranych pię-
ciu zadań do organizatorów programu 
zostały wysłane fotorelacje z zajęć. Co 
jednak najważniejsze, podejmując się 
poszczególnych zadań dzieci wiele się 
nauczyły, a przy tym wspaniale bawiły. 

(PP)

Uczniowie klasy 5b Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kozach, pod opieką swojej 
nauczycielki – Beaty Kunickiej-Malarz, 
rozpoczęli naukę języka angielskiego 
w nowym roku szkolnym od ważnego 
wydarzenia – napisania listu, którego 
adresatem był nie kto inny, jak sama 
królowa Wielkiej Brytanii – Elżbieta II. 
Uczniowie ambitnie i sta-
rannie opisali,  z jakimi 
nadziejami rozpoczynają 
nowy rok szkolny. Przy-
znali, że bardzo chcą uczyć 
się języka angielskiego 
oraz poznawać kulturę 
i tradycję rodziny królew-
skiej. Do listu dołączyli 
przepiękne, samodzielnie 
wykonane obrazki – Szko-
ły Podstawowej nr 1, Par-
ku Dworskiego i koloro-
wych gór podziwianych 
przez szkolne okna.
Gdy nadeszła odpowiedź, 
uczniowie nie kryli za-
skoczenia. Tymczasem 
do szkoły dotarła koperta 
wprost z zamku Windsor 

w Wielkiej Brytanii. Królowa była za-
chwycona przesłanymi pracami, o czym 
w liście napisała dama dworu – Jennifer 
Gordon Lennox. To wprawiło dzieciaki 
w radość, sprawiając równocześnie, że – 
jak sami przyznali, z większą motywacją 
chcą uczyć się języka angielskiego. 

(SP1/RED)

Studia? Pytam i wiem

List od królowej Elżbiety II

foto: arch. 

foto: arch.  Liceum
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Dzięki zaangażowaniu społeczności Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Kozach jeszcze przed nadejściem czasu świątecz-
nego z powodzeniem przeprowadzony został kiermasz 
bożonarodzeniowy.
Podczas tej inicjatywy można było przede wszystkim zakupić 
ozdoby świąteczne, które wcześniej wykonane zostały przez 
uczniów i wychowawców świetlicy, rodziców oraz nauczycieli. 
Nic więc dziwnego, że kiermasz wzbudził ogromne zainteresowa-
nie szerokiej społeczności skupionej wokół szkoły. Zebrano dzięki 
niemu środki w wysokości 2060 zł, które zasilą konto funduszu 
charytatywnego. – Wszystkim, którzy włączyli się w organizację 
tego przedsięwzięcia oraz wspomogli naszą akcję – serdecznie 
dziękujemy – nadmieniają w Szkole Podstawowej nr 2.              (R)

W ostatnich tygodniach w SP1 poza 
nauką, były też remonty, doposażenia 
sal i udane udziały w konkursach. Je-
den z nich zakończył się wygraną 20 
tysięcy złotych!
W ramach prac wyremontowano kolejną 
salę – po pracowni geograficznej i che-
micznej, tym razem pracownię techniczną. 
Klasę pomalowano i wyposażono w nowe 
meble. – Prace były możliwe dzięki dar-
czyńcom, dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do modernizacji – podkre-
ślają przedstawiciele SP1. Szkoła zyskała 
również nowe pomoce dydaktyczne, m.in. 
kamerę, nagłośnienie i drukarki 3D. To 
pierwsze elementy, które dotarły do szkoły 
w ramach narodowego projektu „Labora-
toria przyszłości”. Trafiły do wybranych sal 

oraz szkolnej biblioteki.
Z powodzeniem uczniowie brali również 
udział w konkursach. W 28. edycji Woje-
wódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Je-
dynkę” na etapie rejonowym reprezentowa-
ło 4 uczniów (najlepsi w szkolnym etapie) 
– Emilia Kućka (kl. 7a), Michał Kuszmider 
(kl. 9a), Federico Rocchia (kl. 8d), Agata 
Olearczyk (kl. 8e). Najlepszą z nich oka-
zała się Agata, zajmując 3. miejsce spośród 
wszystkich szkół naszego rejonu i awansując 
do ścisłego finału na etapie wojewódzkim, 
zaplanowanego na kwiecień br.
Uczniowie klasy 2a wraz z wychowaw-
czyniami – Marzeną Faron-Sala i Elżbietą 
Zembala, skutecznie rywalizowali w kon-
kursie plastycznym „Nauka z klasą – zostań 
Ekobohaterem”. Praca plastyczna obra-

zująca, jak dzieci dbają od najmłodszych 
lat  o środowiskowpierw przebrnęła 
I etap i ocenę jury, by następnie znaleźć się 
w zwycięskiej dwudziestce wybieranej gło-
sami internautów! A to oznacza, że „Jedyn-
ka” otrzyma 20 tysięcy złotych na zakup 
pomocy dydaktycznych wspierających 
edukację ekologiczną. 
Szkoła wzięła też udział w konkursie Fun-
dacji Pho3nix Kids. Za pomocą darmowej 
aplikacji uczniowie „zbierali” kroki na swo-
je konto indywidualne oraz szkoły. Każde 
1000 kroków, to 5 zł przekazanych przez 
fundację na WOŚP. Dzięki aktywności 
fizycznej uczniowie mogli więc pomóc in-
nym, samemu dbając przy tym o zdrowie. 

(SP1/RED)

Od listopada ubiegłego roku uczniowie klasy 2b Szkoły Podstawowej nr 
2 w Kozach, pod kierunkiem Barbary Jasińskiej, brali udział w między-
narodowym projekcie eTwinning „Christmas in Europe”.

W inicjatywie tej uczestniczyło łącznie aż 90 szkół z 19 krajów europejskich. 
Dzieci poznawały tradycje świąteczne w różnych państwach, a nauczyciele 
współpracowali ze sobą i proponowali uczniom szereg ciekawych działań. Qu-
izy, gry on-line, prezentacje, projektowanie logo, tworzenie polsko-angielskich 
słowniczków tematycznych, życzenia świąteczne w językach narodowych czy 
prace plastyczne związane z Bożym Narodzeniem pozwalały  poznać się bliżej.
Dla uczniów koziańskiej „Dwójki” najbardziej atrakcyjne okazało się wykony-
wanie kartek świątecznych, a następnie wysyłanie ich do szkół partnerskich.  
Ogromna radość zapanowała w klasie, gdy i drugoklasiści otrzymali piękne kart-
ki świąteczne od swoich kolegów z Chorwacji, Portugalii, Macedonii Północnej.
W zorganizowanym w ramach projektu konkursie na najpiękniejszą kartkę świą-
teczną najwięcej głosów zdobyła kartka prosto z Kóz – autorstwa Sandry z kl. 2b. 
Podopieczni placówki z wielkim zapałem nagrywali życzenia świąteczne i pasto-
rałkę „Świeć gwiazdeczko” jako żywiołową wersję tej popularnej piosenki. 

(SP2)

Pamiętali o babciach 
i dziadkach

W zimowe dni stycznia wpisane są szcze-
gólne dni, które wzbudzają wiele radości 
i emocji wśród najmłodszych mieszkań-
ców gminy. To czas, kiedy zarówno ma-
luszki, średniaki, jak i starszaki trudzą się, 
aby podziękować swoim babciom i dziad-
kom za codzienny uśmiech, miłe słowo, 
pomoc, wspólną zabawę i rozpieszczanie.
Również w tym roku wszystkie przedszko-
laki własnoręcznie wykonały prezenty dla 
swoich najbliższych. Podopieczni każdej 
z grup, pod czujnym okiem wychowaw-
czyń, ćwiczyły piosenki, tańce i wierszyki 
pełne ciepłych słów o babciach i dziadkach. 
Występy zostały nagrane, aby dzieci w do-
mowej atmosferze mogły zaprosić swoje 
ukochane babcie i dziadków na chwilę peł-
ną radości i miłości.    (PP)

Kiermasz się udał

Międzynarodowe doświadczenia uczniów

Remonty, sprzęt i konkursy

foto: arch. SP2
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Pod koniec ubiegłego roku w naszej gmi-
nie po raz kolejny przeprowadzono bada-
nia składu jakości powietrza wykorzystując 
specjalistycznego drona. 
Za pomocą urządzenia bezzałogowe-
go mierzone było stężenie obecności 
w powietrzu pyłu zawieszonego, chloro-
wodoru, lotnych związków organicznych, 
formaldehydów, które pozwalają na wska-
zanie miejsc, gdzie dochodzi do spalania 
odpadów w przydomowych kotłowniach. 
W ramach przeprowadzonej misji pomia-
rowej skontrolowano 208 nieruchomości, 
z czego poddano badaniom 18 posesji. Na 
skontrolowanych posesjach nie stwierdzo-
no spalania substancji szkodliwych.

Również w tym roku Urząd Gminy Kozy 
planuje wykonywanie takich misji pomia-
rowych dronem.
Równocześnie przypominamy mieszkań-
com, że 31 grudnia tego roku minął 
termin wymiany kotłów lub pieców 
ponad 10-letnich lub pozbawionych tzw. 
tabliczki znamionowej. Obowiązek taki 
wprowadziły zapisy tzw. „uchwały anty-
smogowej”,  przyjętej przez Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego. Wprowadzone w 2017 
r. przepisy w praktyce oznaczają, że każdy 
właściciel/użytkownik eksploatujący stare 
instalacje grzewcze jest zobowiązany do 
ich modernizacji. Kto nie przestrzega ogra-
niczeń, nakazów lub zakazów, określonych 

w uchwale sejmiku województwa podlega 
karze grzywny.

(UG)

Podpisano kolejne umowy dotyczą-
ce rozbudowy kanalizacji sanitarnej 
w Kozach. 24 stycznia br. parafowa-
no dokumenty dotyczące realizacji 
dwóch zadań – etap Xc i Xd. 
Pierwsze z nich dotyczy rejonu Małych 
Kóz oraz Wróblowic obejmując w róż-
nych zakresach ulice: Makową, Ma-
rzeń, Rolną, Złotą, Karpacką, Wi-
norośli i Południową. W ramach tego 
zadania na w/w ulicach planowane jest 
wykonanie kanalizacji sanitarnej (kanał 
główny wraz z sięgaczami kanalizacyjny-
mi) o łącznej długości ok. 2700 m. Inwe-
stycję realizował będzie Zakład Budow-
lano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch. 
Drugie z nich dotyczy obszaru Starego 
Dworu i realizowane będzie przez Zakład 
Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smyrak, 
który identycznie jak wykonawca pierw-
szego zadania, wyłoniony został w ra-

mach przetargu nieograniczonego. Za-
danie to obejmuje kanalizację sanitarną 
o łącznej długości ok. 2200 m i dotyczy 
ulic: Olchowej, Złocieni, Wierzbo-

wej, Zawiłej i Wapiennej. Planowany 
termin zakończenia robót budowlanych 
to koniec marca 2023 roku. Inwesty-

cja realizowana jest ze środków wła-
snych Gminy Kozy oraz dofinansowana 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

W przypadku pytań dotyczących w/w za-
dań można się kontaktować pod numerem 
telefonu 33-829-86-52.   (UG)

W rozliczeniu podatkowym za miniony 
rok, wskazujemy 1% podatku, który prze-
kazać możemy na działalność organizacji 
pozarządowych mających status Organiza-
cji Pożytku Publicznego. Na jakie organiza-
cje przekazać możemy nasz 1% w Kozach?
Prezentujemy wykaz zarejestrowanych or-
ganizacji:
1. Związek Harcerstwa Polskiego – 

Chorągiew Śląska KRS 0000273051, 

z dopiskiem: 3 Gromada Zuchowa 
„Wesoła Gromada”  lub  37 Beskidzka 
Drużyna Harcerska „Błękitna Druży-
na”  lub 73 Koziańska Drużyna Star-
szoharcerska „Carpe Diem”. 

2. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” 
Kozy, KRS 0000104777.

3. Ochotnicza Straż Pożarna Kozy, 
KRS 0000107665.

4. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia 

i Aktywności „Na Wirażu” Ośrodek 
Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wycho-
wawczy w Kozach, KRS  0000107904.

5. Stowarzyszenie na rzecz Pro-
mocji i Rozwoju Gminy Kozy, 
KRS 0000005037.

6. Uczniowski Klub Sportowy „Lolek” 
w Kozach, KRS 0000900588.

(RED)

Loty dronem

Kanalizacji ciąg dalszy

Dla kogo 1%?

foto: arch.  UG

Umowy z wykonawcami w imieniu Gminy Kozy 
podpisał wójt Jacek Kaliński.
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Bal Karnawałowy
26 luty 2022

III CIEPŁE DANIA
SZWEDZKI STÓŁ

BEZ LIMITU KAWA, HERBATA
BEZ LIMITU NAPOJE NIEGAZOWANE

MUZYKA NA  ŻYWO
ZESPÓŁ KAMUFLAŻ

SALA WIDOWISKOWO-BANKIETOWA 
DOM KULTURY W KOZACH

REZERWACJE: 515-972-158

150zł/os

START godz.

 19:00

Chcesz przybliżyć swoje produkty lub 
usługi na naszych łamach? Skorzy-
staj z promocji za pośrednictwem 
Koziańskich Wiadomości.

Każdy zainteresowany reklamodawca wszystkie szczegóły 
– regulamin oraz cennik, znajdzie na stronie internetowej 
-> www.gbpkozy.pl/index.php/kozianskie-wiadomosci. 
Dostępne są trzy moduły reklamowe – cała strona, połowa 
strony lub ¼ strony w układzie pionowym. Co ważne, każda 
reklama publikowana jest na stronach kolorowych. 

Reklamy zamawiać można w dowolnym momencie, jednak 
by ukazała się ona w danym miesiącu, dedykowany formu-
larz przesłać należy mailowo lub złożyć osobiście do 20. 
dnia miesiąca poprzedzającego wydanie gazety. Przykład? 
Reklama w wydaniu kwietniowym, zamówienie złożone do 
20 marca. O szczegóły dopytać można również mailowo – 
wiadomosci@kozy.pl. 

(REDAKCJA)

Reklama w Koziańskich 
Wiadomościach
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Polichromia stropowa ze starego kościoła w Kozach (ok. 1520 r.)

W ostatnim czasie na ekspozycji 
Izby Historycznej im. Adolfa Zu-
bera pojawił się nowy element. 
W sali Historia Parafii na sufi-
cie wykonana została fototapeta 
ukazująca w pomniejszeniu ma-
lowidła stropowe z pocz. XVI w., 
które znajdowały się w starym 
drewnianym kościele w Kozach. 
W momencie rozbiórki świątyni 
w 1900 r. deski stropowe z poli-
chromią zostały zakupione przez 
Grono Konserwatorów Galicji Za-
chodniej. Obiekt docelowo trafił 
do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie, jednak na stałej ekspo-
zycji znalazł się dopiero w 2006 r.
Koziańska polichromia jest naj-
starszym na ziemiach polskich 
zachowanym malowidłem wyko-
nanym na suficie drewnianym. 
Przedstawia gęstą wić roślinną, 
w którą wplecione są sylwetki 
świętych, fantastyczne kwiaty, mi-
tyczne postacie i zwierzęta oraz 
herby szlacheckie. W niniejszym 
numerze „Koziańskich Wiado-
mości” prezentujemy obszerny 
fragment polichromii wraz z opi-
sami. Aby zobaczyć całość zapra-
szamy do Izby Historycznej im. 
Adolfa Zubera lub do Muzeum 
Narodowego w Krakowie oddział 
Pałac Biskupa Erazma Ciołka przy 
ul. Kanoniczej.

(Bartłomiej Jurzak)

Dwugłowy orzeł na błękitnym tle. Hipotetycznie luźna 
interpretacja herbu Szaszor rodu Gierałtowskich.

Św. Urszula
(atrybuty: gałązka 
palmowa i strzała)

Św. Apolonia
(atrybuty: gałązka 
palmowa i kleszcze z 
wyrwanym zębem)

Św. Katarzyna
(atrybuty: miecz i koło)

Św. Barbara
(atrybuty: miecz i wieża)

Deski stropowe z kościoła w Kozach 
(malarz nieznany; Małopolska; około 
1520; technika malarska: farba tem-
perowa; deska; nr inw. MNK I-127/1-
44) w zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Krakowie. Fot. Jacek Złoczowski 
(Archiwum Fotograficzne Muzeum 
Narodowego w Krakowie). Korekta 
graficzna: Bartłomiej Hałat.
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Polichromia stropowa ze starego kościoła w Kozach (ok. 1520 r.)

Herb Tępa Podkowa (odwrócony Jastrzębiec). Prawdopodobnie herb Bartosza z Brzezowic Kozłowskiego, w tym okresie dziedzica Kóz. 
Po bokach herbu – Dwóch tzw. Dzikich Mężów. Postacie mężczyzn obficie owłosionych, symbolizują siły natury, bądź siłę fizyczną czło-
wieka. Na malowidle jeden „dziki mąż” uzbrojony jest w maczugę i tarczę, a drugi w gotowy do strzału łuk, obaj wyrastają z kwiatów.

Św. Barbara
(atrybuty: miecz i wieża)

Św. Wawrzyniec
(atrybuty: gałązka palmowa i ruszt)

Św. Szczepan
(atrybuty: gałązka 
palmowa i 
kamienie)
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Turniej w świetnych humorach
Drużyny LKS Orzeł Kozy, UKS Kozy 
i LKS Groń Bujaków wzięły udział 
w halowym turnieju z cyklu „CSW 
Happy Cup”.
Zmagania przeznaczone były dla skrzatów, 
a więc dzieci z rocznika 2015 i młodszych. 
Nie wyniki poszczególnych meczów, mię-

dzy łącznie 6 zespołami wspomnianych 
powyżej klubów, były podczas turnieju 
w hali Centrum Sportowo-Widowisko-
wego w Kozach najważniejsze. Owszem 
– efektownych akcji i pięknych goli nie 
zabrakło, ale przede wszystkim dopisały 
humory młodych piłkarzy, którzy z satys-

fakcją spędzali czas aktywnie, sprawdzając 
zarazem swoje umiejętności na tle rówie-
śników. Z radością też odbierali przygoto-
wane za udział w „CSW Happy Cup” me-
dale i nagrody, które ufundowali sponsorzy 
wydarzenia. 

(R)

Turniejem przeprowadzonym 
w niedzielę 23 stycznia zainaugu-
rowane zostało tegoroczne Grand 
Prix Kóz w tenisie stołowym „Złota 
Koza 2022”.
Do rywalizacji w hali Centrum Sporto-
wo-Widowiskowego w Kozach przystą-
piło 53 uczestników w 6 kategoriach. Na 
początek swoje mecze rozegrały grupy 
młodzieżowe, następnie ruszyła katego-
ria open, a na koniec pozostałe zmagania 
seniorskie. Dla wszystkich zawodników 
przygotowano posiłek, najlepsi zostali 
uhonorowani dyplomami oraz okolicz-
nościowymi medalami i pucharami.
Grand Prix Kóz w tenisie stołowym 
składa się także w edycji tegorocznej 
z 4 turniejów, a do klasyfikacji general-
nej pod uwagę bierze się trzy z najlep-
szym osiągniętym wynikiem. Kolejne 
zawody cyklu przewidziano na 3 kwiet-
nia, 11 września, a finisz nastąpi 6 listo-
pada.

foto: arch. CSW Kozy

Złota Koza po pierwszej edycji

Czołowe miejsca w poszcze-
gólnych kategoriach I turnie-
ju z cyklu „Złota Koza 2022” 
zajęli:

Dzieci i młodzież do 12 lat: 
1. Wiktor Paruch
2. Marcel Pawłowski
3. Maja Kuboszek

Dzieci i młodzież od 13 do 
18 lat: 

1. Robert Żydek
2. Maksymilian Gacek
3. Tomasz Gasidło

Senior open: 
1. Robert Świrk
2. Sebastian Szostok

3. Jerzy Ihas

Senior do 39 lat: 
1. Adam Roszkowski
2. Krzysztof Miczołek
3. Paweł Suchodolski

Weterani 40-59 lat: 
1. Robert Świrk

2. Robert Klafczyński
3. Jerzy Ihas

Weterani 60 lat+: 
1. Andrzej Buchta
2. Krzysztof Bielewicz
3. Krzysztof Mirek

(CSW)

foto: arch. 
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W ostatni dzień stycznia wystartowały zapisy dla wszyst-
kich osób, które w sobotę 4 czerwca 2022 roku chcą stanąć 
na starcie XX Biegu Górskiego na Hrobaczą Łąkę.
Trasa zmagań w nadchodzącej, jubileuszowej odsłonie liczyć bę-
dzie 14,6 kilometra przy sumie przewyższeń wynoszącej 857 me-
trów. W całości dystans biegu zostanie poprowadzony ciekawą 
drogą leśną i widokowym grzbietem górskim, szlakiem czerwo-
nym przez szczyty Groniczki i Gaiki. Meta zlokalizowana będzie 
u podnóża Hrobaczej Łąki. Wszystkie informacje dotyczące biegu, 
wraz z odnośnikiem do zapisów online, publikowane są na bieżąco 
na stronie internetowej www.bnhl.pl oraz na Facebooku „XX Bieg 
Górski na Hrobaczą Łąkę”.                 (R)

Zbliża się kolejna odsłona imprezy, któ-
ra na stałe weszła do kalendarza atrak-
cyjnych wydarzeń w gminie – mowa 
o przedwiosennym biegu na orientację 
„Zorientowane Kozy 2022”. 

 Popularyzacja biegów na orien-
tację wśród mieszkańców gminy, 
propagowanie jej najciekawszych 
zakątków, poszerzenie oferty nie-
typowych form rekreacji oraz za-
chęta do spędzania czasu wolnego 
w sposób aktywny – te założenia 
przyświecają organizacji tegorocz-
nej edycji wydarzenia – w sobotę 
12 marca 2022 roku na terenie ka-
mieniołomu w Kozach.
Zawody i tym razem będą mieć 
ogólnodostępny charakter. Ze 
względów bezpieczeństwa impreza 

została podzielona na dwie części – rekre-
acyjną od godziny 11:00 oraz sportową od 
godz. 12:00. W przypadku tej pierwszej 
przewidziano start zespołów rodzinnych, 
obejmujących rodziców z dziećmi do lat 

12. Nieco później zaplanowano bieg na 
orientację indywidualnie dla kobiet i męż-
czyzn oraz w zespołach 2-osobowych.
Wszystkie trasy na terenie kamieniołomu 
przygotowane będą według międzynaro-
dowych standardów map do biegów na 
orientację, uwzględniając takie obiekty, jak 
budynki, ogrodzenia, murki, drzewa, krze-
wy i inne rodzaje pokrycia danego obszaru, 
które mogą potencjalnie dla zawodnika 
stanowić punkt orientacyjny. Organizator 
zapewnia na dzień imprezy zabezpieczenie 
medyczne, obsługę techniczną, trofea dla 
zwycięzców, ciepły posiłek, a nade wszyst-
ko... znakomitą zabawę w urokliwych oko-
licznościach.
Zgłoszenia przyjmowane są do 9 marca br. 
Szczegóły można uzyskać na stronie inter-
netowej www.csw.kozy.pl.                   (RED)

Praktyczne zajęcia z podstaw samoobrony, 
przeznaczone dla dziewcząt i kobiet, ruszą 
od 2 marca br. w Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowym w Kozach.
Zupełnie nowe zajęcia mają swoje konkret-
ne cele i założenia. Te najważniejsze z per-
spektywy pań, które zdecydują się na udział 
w nich to:

• wzmocnienie pewności siebie,
• wyzbycie się strachu i syndromu 

ofiary,
• budowanie świadomości przed zagro-

żeniem,
• świadoma ocena sytuacji i zdolność 

adekwatnej reakcji na zagrożenia,
• nabycie podstawowych odruchów 

obronnych,
• utrzymywanie odpowiedniego dy-

stansu,
• poznanie podstawowych uderzeń, 

kopnięć oraz ruchów ratujących przed 

zagrożeniem,
• rozbudzanie zainteresowań sportem 

oraz sztukami walki.
Zajęcia pokrótce opisane realizowane 
będą poprzez 12 praktycznych jednostek 
treningowych począwszy od środy 2 mar-
ca – w CSW w Kozach w środy oraz piątki 
o godzinie 19:00 i 20:00. Poprowadzi je 

Witold Tetłak Aleksandrowicz, medalista 
Mistrzostw Świata, Europy i Polski w kick-
boxingu, boksie i karate oyama.
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedział-
ku do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod 
numerem telefonu: 505-091-883 lub 
33-817-57-40. 

(RED)

Zapisy na biegowy jubileusz

foto: arch. CSW Kozy

Zorientowane Kozy

Samoobrona dla pań

foto: arch. CSW Kozy
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Końcem 1950 r. wśród byłych członków 
Związku Harcerstwa Polskiego powstała 
idea utworzenia organizacji zrzeszającej 
młodzież, a która stanowiłaby zamiennik 
dopiero co rozwiązanego przez władze 
ZHP. Padł pomysł na chór. Jego organi-
zacji i prowadzenia podjął się ówczesny 
kierownik Szkoły Podstawowej nr 2 w Ko-
zach Konstanty Majcherowicz.
12 września 1951 r. w świetlicy Klubu 
Sportowego „Włókniarz” w Kozach za-
wiązał się Amatorski Zespół Artystycz-
ny przy Klubie, którego głównym trzo-
nem stał się Chór Mieszany „Lutnia”. 
Do chóru przystąpiło początkowo… 
ok. 50 osób. Z czasem zespół się po-
większał. W 1952 r. chór zrezygnował 
z opieki Klubu Sportowego „Włók-

niarz”, wstępując do Towarzystwa Pol-
skich Zespołów Śpiewaczych i Instru-
mentalnych w Katowicach. Jednym 
z pierwszych dużych występów przed 
koziańską publicznością był koncert 
w czasie akademii z okazji Święta Pra-
cy 1 maja 1952 r. Wtedy to chórowi 

akompaniowała trzynastoosobowa 
orkiestra pod batutą Franciszka Ma-
larza. Odtąd zespół, czy raczej band – 
jakbyśmy go dziś nazwali, towarzyszył 
„Lutni” przy wielu występach. W cza-
sie jednego z występów w koziańskim 
parku na fortepianie akompaniowała 
Agnieszka Dobrakowska.
Oprócz działalno-
ści typowo mu-
zycznej członkowie 
chóru pod kierun-
kiem Konstantego 
Majcherowicza 
wystawiali sztuki 
teatralne oraz orga-
nizowali bale. Do-
chód z tych wyda-

rzeń przeznaczony był na wyjazdy wakacyjne 
członków chóru. Dla wielu z nich wyjazd nad 
morze był pierwszym w ich życiu. Pamiętny 
pobyt w Trójmieście w 1953 r. obfitował 
w aktywny wypoczynek, w czasie którego nie 
zabrakło również występów. Na zaproszenie 
władz miasta „Lutnia” zaśpiewała na deskach 

Opery Leśnej, dała koncert marynarzom na 
Oksywiu, nie licząc spontanicznego koncertu 
na molo w Sopocie.
Działalność chóru „Lutnia” była nie-
zwykle ceniona przez kozian. Jego ak-
tywność ustała jednak w 1959 r, a to za 
sprawą zmiany miejsca pracy kierowni-
ka szkoły K. Majcherowicza. W zbio-

rach Izby Historycznej zachowały się 
pamiątki z działalności chóru. Jest to 
dużych rozmiarów tablo, kronika chó-
ru z licznymi fotografiami prowadzona 
przez Alinę Adamaszek oraz nagrania 
VHS spotkań chórzystów po latach.

(Bartłomiej Jurzak)

Chór „Lutnia”

Spontaniczny koncert chóru „Lutnia” na sopockim molo (11 lipca 1953 r.)

foto: arch. IH
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10 skarpetek i 1320 czytelników
Styczeń to miesiąc, w którym w każdej 
bibliotece podsumowuje się w licznych 
statystykach rok miniony. Tak było rów-
nież w Kozach. 
W 2021 roku Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Kozach wzbogaciła się o 1 763 
książki oraz 56 audiobooków. Na takie 
powiększenie księgozbioru wydano 
46 349 zł (w tym dotacja z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach dotacji z „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w wysokości 
16 153 zł). Obecnie księgozbiór liczy 
więc 39 122 woluminy.
W 2021 roku do naszej biblioteki uczęsz-
czało 1 320 czytelników (dzieci i młodzież 
– 344 osoby oraz dorośli – 976 osób). 
W ciągu roku odnotowano 10 533 odwie-
dziny. Wypożyczono łącznie 27 457 ksią-
żek, czasopism i audiobooków.
Najczęściej wypożyczaną książką była: 
„Szlak srebrnych mgieł” Joanny Tekieli, 
to wśród dorosłych, natomiast dzieci naj-
chętniej sięgały po „Niesamowite przygo-
dy dziesięciu skarpetek (czterech prawych 

i sześciu lewych)” Justyny Bednarek.
Niezmiennie zachęcamy więc Państwa, 
by odwiedzać naszą bibliotekę. Pozycje 
wyszukiwać można m.in. poprzez inter-
netowy księgozbiór, a trafimy do niego 
poprzez stronę – www.gbpkozy.pl. 

(GBP)

foto: arch. GBP

Wystawa, którą 
warto zobaczyć

Już w ten weekend 19-20 lutego warto 
zawitać do Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowego w Kozach, by obejrzeć 
unikatową wystawę modelarstwa ko-
lejowego.
Beskidzka Grupa Modelarska i tym ra-
zem przygotowała ciekawą wystawę ma-
kiet kolejowych. Zainteresować powinna 
ona nie tylko samych miłośników kolei 
i wszystkiego tego, co z nią mniej lub bar-
dziej związane. Zapowiedziany jest udział 
wystawców z Krakowskiego Klubu Mode-
larzy Kolejowych, Mazowieckiego Stowa-
rzyszenia Modelarzy Kolejowych, Górno-
śląskiej Grupy Modelarskiej oraz Polskiej 
Makiety Modułowej H0, a także kilku nie-
zależnych modelarzy. W trakcie wystawy 
będzie również możliwość zrobienia zaku-
pów w jednym ze sklepów modelarskich.
Co istotne, zarówno w sobotę 19 lutego 
(godz. 10:00-13:00 i 14:00-18:00) oraz w nie-
dzielę 20 lutego (godz. 10:00-13:00 i 14:00-
16:00) przewidziano na nią wstęp wolny.  (M)

Do czerwca potrwa zabawa związana 
z 2. edycją konkursu „Koziańskie aneg-
doty”. Pierwsze wspomnienia napły-
nęły już do konkursowej komisji, zwy-
cięskie w pierwszej odsłonie zabawy 
opublikujemy więc w kolejnych wyda-
niach naszej gazety.
W każdym miesiącu – do 20. dnia, można 
nadsyłać swoje wspomnienia w formie za-
pisanej anegdoty. Zgodnie z regulaminem, 
każda osoba może nadesłać w danym mie-
siącu dwie propozycje. Czego dotyczyć 
powinna anegdota? Może to być krótka, 
zabawna, osobista lub zasłyszana historia 
związana z Kozami i życiem naszych miesz-
kańców. Wszystkie szczegóły znaleźć moż-
na w regulaminie dostępnym na stronie 
internetowej – www.domkultury.kozy.pl. 
Podsumowaniem konkursu będzie wybór 
„Super anegdoty 2022”, spośród wszyst-
kich zwycięskich w danych miesiącach 
trwania rywalizacji.
Licząc na Państwa chęć wspomnień, 
przytaczamy pozakonkursową anegdotę 
Marka Małeckiego, zasłyszaną podczas fi-
nału pierwszej edycji konkursu Koziańskie 
Anegdoty:

„Jeszcze o orkiestrze”
Wyjazdowi na festiwal do Kristianstad 
(Szwecja) towarzyszyły ogromne emocje. 
Wszyscy starali się tak przygotować wyjazd, 
by uczestnicy mieli wiele wrażeń i okazji 
do poznania nowego. Jedną z atrakcji była 
oczywiście sama podróż i przeprawa przez 
Bałtyk ogromnym promem. Rejs trwa całą 
noc. Po zaokrętowaniu na promie zapro-

siliśmy członków orkiestry na kolację na 
pokładzie. W tym momencie prom już jest 
w morzu i „trochę” kiwa. Elegancka mesa, 
kelnerzy uwijają się i nadskakują młodym 
koziańskim muzykom. Podano zupę. Wy-
głodniała po całodniowej podróży auto-
karem przez Polskę młodzież z apetytem 
rzuciła się do konsumowania. Po pierw-
szym zrywie tempo jakby spadło, a pierw-
sze słabsze organizmy zaczęły odmawiać 
posłuszeństwa – choroba morska. Drugie 
danie spożywała już tylko garstka odważ-
nych z trudem panujących nad chorobą. 
Trochę smutno się zrobiło, gdy wchodzą-
cy kelner minął w drzwiach wypadające-
go z mesy, ostatniego, pokonanego przez 
chorobę morską młodego muzyka i wniósł 
do pustej już sali zamówione wcześniej dla 
naszych muzyków puchary z ogromnymi 
porcjami lodów, które miały być najwięk-
szą atrakcją wieczoru.
Organizatorami konkursu są Dom Kultu-
ry, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Uni-
wersytet Trzeciego Wieku.

(RED)

Koziańskie anegdoty

Wśród ponad 39 tysięcy woluminów 
dostępnych w koziańskich bibliotece, 

znajdziemy m.in. te traktujące o wyjąt-
kowych postaciach świata sportu.
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O licznych sukcesach Wiesława 
Wróbla, startującego w zawodach 
trójboju siłowego i godnie repre-
zentującego gminę Kozy, słyszał 
niemal każdy jej mieszkaniec. Za-
patrzone w osiągnięcia dziadka 
wnuczki – Magdalena i Natalia tak-
że postawiły na sporty siłowe, kon-
tynuując rodzinne tradycje z do-
skonałym skutkiem.

Był rok 1974, gdy 18-letni wówczas 
Wiesław Wróbel dołączył do sekcji pod-
noszenia ciężarów w Bialskim Klubie 
Sportowym „Stal”. Taki wybór sporto-

wej drogi nie był przypadkowy. Ciężary 
zaczął dźwigać jeszcze wcześniej w do-
mowej siłowni. – Szybko poczułem, że 
chcę w tę stronę podążać – mówi kozia-
nin, który po latach udanych startów, 
także w barwach Hejnału Kęty, postawił 
wreszcie na trójbój siłowy.
W rywalizacji składającej się z konku-
rencji przysiadu ze sztangą, wyciskania 

leżąc i tzw. martwego ciągu osiągnął 
najwyższy poziom. Łącznie w zawo-

dach rangi mistrzowskiej – na arenach 
nie tylko w kraju, ale przede wszystkim 
na świecie i w Europie – zgarnął impo-
nującą liczbę ponad 130 medali, w tym 
wiele najcenniejszego koloru. – Każdy 
odgrywany hymn Polski po zwycięskich 
zawodach jest dla mnie wyjątkowym 
przeżyciem. Dlatego też dopóki zdro-
wie mi dopisuje i są ludzie, którzy po-
magają bezinteresownie, to zamierzam 
startować – przyznaje utytułowany trój-
boista z Kóz.
Po latach okazało się, że okraszona 
sukcesami kariera Wiesława Wróbla 
ma swój dodatkowy wymiar rodzin-
ny. Sportową pasję odziedziczyły jego 
wnuczki. Magdalena Szpila, córka Janu-
sza Szpili – notabene zięcia pana Wie-
sława, który był jego podopiecznym 
w Hejnale i z powodzeniem startował 
w państwowej lidze podnoszenia cię-
żarów – postawiła wpierw na pływanie. 

W oczekiwaniu na przyjazd rodziców 
czas wolny po treningu spędzała jed-
nak często na siłowni w Kozach. – Ma-
dzia sama uznała, że chciałaby chodzić 
w miarę regularnie na siłownię. Na 
początku nie było mowy o dźwiganiu, 
ale kiedy spróbowała bardzo się jej to 
spodobało. Zresztą byliśmy zaskoczeni, 
że świetnie sobie poczyna – opowiada 
Wróbel.
Na pierwsze zawody do Zalesia pojecha-
ła jako 10-latka w charakterze obserwa-
tora, a gdy rozpoczęła starty 6 lat później 
natychmiast pojawiły się kolejne rekordy 
i... medale, również w rywalizacji mię-
dzynarodowej. Nie tak dawno podjęła 
studia na Akademii Wychowania Fizycz-
nego we Wrocławiu. Kierunek? Oczywi-
ście sportowy – konkretnie trener w spe-
cjalizacji kulturystyka.
I na tym jednak nie koniec. Sporty si-
łowe zainteresowały także jej 17-letnią 

siostrę Natalię. Od roku trenuje w za-
jęciach Benchpress Kozy w Centrum 
Sportowo-Widowiskowym. Ma za sobą 
i start w Pucharze Świata, który przy-
niósł – a jakże – lokatę na podium. – 
Startując ostatnio pytałem sędziów oraz 
trenerów z wielu drużyn i nie słyszałem 
o przypadku, aby nawet na świecie dzia-
dek z dwiema wnuczkami startował na 
zawodach w tej samej dyscyplinie – 
podkreśla z dumą Wiesław Wróbel.
Wnuczki są zgodne, że trójbój siło-
wy to w ich życiu właściwa i rozsądna 
decyzja. – Można w ten sposób za-
dbać o swoje ciało, być nieustannie 
aktywnym, dobrze i wszechstronnie 
się rozwijać – tłumaczą Magda i Nata-
lia. – Zawsze interesowałyśmy się tym, 
co robi dziadek. Imponowało nam to, 
z jakim zapałem trenuje. Absolutnie 
nie żałujemy więc, że zostałyśmy do 
sportu „wciągnięte” – uśmiechają się 
utalentowane wnuczki.
Wiesław Wróbel ma także wnuka Paw-
ła, 11-latka, który obecnie trenuje piłkę 
nożną. Ale kto wie...

(M)

Dziadek z wnuczkami na zawodach

foto: arch. Wiesław Wróbel

Sporty siłowe zainteresowały 
obie wnuczki Wiesława Wróbla - 

Magdalenę i Natalię Szpila

Zawsze interesowaliśmy się tym, co 
robi dziadek. Imponowało nam to, 
z jakim zapałem trenuje - mówią 

mode trójboistki

Dziadek z aż dwiema wnuczkami 
startujący na zawodach w tej samej 
dyscyplinie to ewenement na skalę 

światową.
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W styczniu do grona wyróżnionych 
osób tytułem Honorowego Obywa-
tela Gminy Kozy dołączyła Bogusław 
Boehn, przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich w Kozach w latach 
2004-2021.
Jej historia związana jest jednak z naszą 
miejscowością od początku lat siedem-
dziesiątych, gdy pracowała w Kozach jako 
księgowa w placówkach oświatowych. 
Szybko dała się równocześnie poznać jako 
osoba aktywna społecznie. Jeszcze zanim 
została przewodniczącą KGW, była orga-
nizatorką i inicjatorką wielu przedsięwzięć 
w naszej gminie. To z jej inicjatywy odby-
wał się m.in. konkurs na najlepszy ogród 

kwiatowy, czy degustacje potraw regio-
nalnych w trakcie imprez odbywających 
się w Kozach. Współorganizowała kon-

kursy i wydarzenia dla dzieci i młodzieży, 
spotkania wigilijne dla osób samotnych, 
czy liczne wyjazdy dla członków KGW. 
Zawsze uśmiechnięta, pomocna i służąca 
radą. Chętnie podejmująca się organizacji 
działań charytatywnych z Akcją Katolicką, 
członkini Straży Honorowej Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w koziańskiej parafii, 
czy opiekunka miejscowego sanktuarium 
– tzw. Groty Matki Boskiej. W 2007 roku 
otrzymała Honorowe wyróżnienie Towa-
rzystwa Miłośników Historii i Zabytków 
Kóz „Platan”, w 2016 roku otrzymała 
Srebrny Krzyż Zasługi za działalność pu-
bliczną i charytatywną.

(RED)

Na wyjątkowy koncert zaprosił para-
fian w Kozach proboszcz – ks. Andrzej 
Piotrowski. W kościele pw. św. Szymo-
na i Judy Tadeusza zagrał Zespół Pro-
boszczowie wraz z członkami legendar-
nych Skaldów – Janem Budziaszkiem 
i Grzegorzem Górkiewiczem. Publicz-
ność posłuchać mogła kolęd i pastora-
łek w wyjątkowym wykonaniu. 
– To było świetne – skwitował wychodzą-
cy z kościoła jeden z obserwujących. – Cie-
szę się, że reakcje były pozytywne. Nasz 
zespół to grupa proboszczów z różnych 
zakątków Polski – pobliskich Buczkowic, 
Zakopanego czy okolic Kalwarii. Wspie-

rają nas członkowie Skaldów – Jasiu Bu-
dziaszek na perkusji i Grzesiu Górkiewicz 
na klawiszach – tłumaczy proboszcz z Kóz. 
Wyjątkowe wydarzenie trwało ponad go-
dzinę, a oprócz tradycyjnych melodii, po-
słuchać można było też dawnych utworów 
świątecznych wykonywanych przed laty 
przez wspominanych Skaldów czy Czer-
wone Gitary. 
Pozytywny odbiór wydarzenia sprawił, że 
księża już teraz myślą o ponownym wy-
stępie. – Jest pomysł, by zagrać koncert po 
uroczystościach majowych lub sierpnio-
wych, które odbywają się „Pod Panienką”. 
Będziemy chcieli w jednym z tych dwóch 

terminów ponownie zaprosić kozian i ich 
gości na muzyczne wydarzenie – mówi ks. 
Piotrowski.
A skąd wziął się zespół grających probosz-
czów? – Poznaliśmy się wszyscy 40-lat 
temu w seminarium, każdy trochę grał na 
instrumentach. I tak się zaczęło. Później 
z różnych przyczyn nie kontynuowaliśmy, 
ale udało się reaktywować zespół 10 lat 
temu i od tej pory nieprzerwanie gramy. 
W ostatnim czasie mieliśmy również wy-
stęp w Buczkowicach, graliśmy także na 
koncercie charytatywnym w Leńczach – 
opowiada koziański proboszcz.

(MS)

W styczniu odbyło się noworoczne spo-
tkanie członkiń Koła Gospodyń Wiej-
skich. Była miła atmosfera, świąteczne 
życzenia i jasełka przygotowane przez 
pięciolatków z Przedszkola Publiczne-
go w Kozach. 
Równocześnie zebranie miało charakter 
wyborczy, a nową przewodniczącą została 
Katarzyna Fołta. Za wieloletni trud pracy 
dziękowano dotychczasowej sterniczce 

– Bogusławie Boehn, która sprawowała 
tę funkcję od 2004 roku. Nowa przewod-
nicząca przybliżyła natomiast dalsze plany 
związane z aktywnościami w 2022 roku, 
w tym m.in. awizowany wyjazd nad morze, 
o którym szerzej piszemy na stronie 18. 
Radosna atmosfera była również okazją do 
wspomnień, dyskusji, ale nade wszystko 
dobrze spędzonego czasu w gronie aktyw-
nych osób.                      (RED)

Koncert proboszczów

Honorowy obywatel
foto: MM

foto: arch.

Noworoczne spotkanie KGW

foto: arch. DK
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W 2022 roku Klub Honorowych Daw-
ców Krwi PCK w Kozach zaplanował 
cztery tradycyjne wydarzenia zwią-
zane ze zbiórką krwi. Specjalistyczny 
ambulans po raz pierwszy pojawi się 
w Kozach już w następy weekend – 
w niedzielę 27 lutego br. Jak należy się 
przygotować? Zjeść lekki posiłek, wypić 
ok. 1,5 litra płynu i zgłosić się z dowo-
dem tożsamości. W przypadku jakich-
kolwiek wątpliwości, pomoże nam 
rzecz jasna obsługa medyczna.

Kolejne akcje od-
będą się w maju 
(22.05), sierpniu 
(28.08) oraz listo-
padzie (06.11). 
Zachęcamy więc 
do udziału, wszak 
oddając krew ra-
tujemy życie in-
nych. Wszystkie szczegóły związane ze 
zbiórkami krwi w Kozach dostępne są 
w sieci za pośrednictwem portalu spo-

łecznościowego – www.facebook.com/
krwiodawstwoKozy/

(MS)

Wczasy z Kołem 
Gospodyń Wiejskich

W terminie 21 września – 3 października br. zaplanowane 
zostały wczasy organizowane przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym „Janosik” 
w Ustroniu Morskim. 
Ośrodek usytuowany jest w bliskiej odległości od morza 
(ok. 70 m), w centralnej części nadmorskiej miejscowości, 
a do dyspozycji wczasowiczów są pokoje 2,3,4 i 5 osobo-
we z łazienką. „Janosik” posiada własną kuchnię i jadalnię, 
gdzie serwowane są domowe posiłki – każdy z uczestników 
korzysta ze śniadań, obiadów, deserów i kolacji.  Ogrodzo-
ny obiekt to również miejsca do rekreacji i aktywności – ła-
weczki, plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki nożnej i pla-
żowej, miejsce do wieczornych spotkań przy ognisku oraz 
świetlica do zajęć i gier – w tym m.in. bilard. 
W ramach wczasów planowane są również wycieczki, wy-
jazd na pływalnię czy wieczorek taneczny. Koszt wyjazdu 
to 1830 zł, wymagana zaliczka to kwota 200 zł. Równocze-
śnie organizatorzy przewidzieli możliwość wpłaty w ratach. 
Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy prowadzone są te-
lefonicznie – 692-048-447.

Szczegóły: 
•	 Miejsce: Ośrodek Wczasowo-Wypoczynkowy „Janosik” 

w Ustroniu Morskim
•	 Termin: 21.09.2022 (dzień wyjazdu z Kóz – godzina 23.00) 

– 03.10.2022 (dzień przyjazdu – godziny poranne)
•	 Atrakcje i inne: wyżywienie i zakwaterowanie, transport 

autokarem w obie strony, ubezpieczenie, wycieczka do Ko-
łobrzegu i rejs statkiem, wycieczka meleksem do Gąsek, wy-
cieczka meleksem po okolicy – ujście rzeki Czerwonej do 
morza, Sianożęty; ognisko z pieczeniem kiełbasek na terenie 
ośrodka,  jednorazowe wejście na basen – 2 godziny, wieczo-
rek taneczny

(KGW)

Dom Kultury w Kozach przystępuje do realizacji kolejnej fazy pro-
jektu grantowego „Razem – platforma kultury lokalnej”. 
W ramach projektu tworzona jest platforma cyfrowa umożliwiająca 
kontakt i powiązanie koziańskich interesariuszy kultury. – Obecnie 
rozpoczynają się działania szkoleniowe adresowane do lokalnych 
liderów, twórców, animatorów, instruktorów, których już teraz za-
praszamy do zainteresowania się tą propozycją. Co warte podkreśle-
nia, szkolenia są bezpłatne – informują organizatorzy.
Tematyka szkoleń obejmie zagadnienia praktycznej obsługi „plat-
formy”: prawne zasady pracy w sieci, zasady tworzenia bezpiecz-
nych treści, tworzenie lokalnego archiwum cyfrowego, podstawowa 
umiejętność korzystania ze sprzętu audio oraz wideo (rejestracja 
obrazu i dźwięku, transmisja internetowa).
Szkolenia poza praktyczną wiedzą z zakresu konstruowania oferty 
w oparciu o nowe drogi komunikacji i narzędzia (także dostoso-
wane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) mają dać umie-
jętność analizy działań kulturalnych do planowania przyszłych 
przedsięwzięć. Całość podjętych projektem działań szkoleniowych 
w połączeniu z zapleczem technicznym wygeneruje ścieżki wzajem-
nej komunikacji (wydarzenie - uczestnik, twórca - odbiorca, mistrz 
- uczeń) dostępne w dowolnym miejscu i czasie, w przyjaznej od-
biorcy formie za pośrednictwem sieci.

Krew cztery razy

foto: arch. facebook/krwiodawstwoKozy

Cyfrowe domy kultury 

Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego Kon-
wersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiąza-
nia na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
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W Pałacu Czeczów zwiedzić można wysta-
wę fotografii będącą przedstawieniem prac 
w ramach XX Konkursu Fotograficznego 
– „Beskidy w kadrze zatrzymane”. To wy-
jątkowa prezentacja kilkudziesięciu miga-
wek wpisujących się w tematykę tej edycji 
– fauna i flora.
Na wystawie obejrzeć możemy więc zdję-
cia przedstawiające wyjątkowe pejzaże, 
przyrodę otuloną aurą różnych pór roku 

– sielskie wakacje z bocianami na polach, 
zimowe szlaki i spowite lodem drzewa, ale 
też zwierzęta – te mniejsze i większe, spo-
tykane na łąkach, przy jeziorach czy na be-
skidzkich, leśnych szlakach. 
Oko naszej redakcji zwróciło wyjątko-
we zdjęcie autorstwa Wojciecha Ka-
przyka, przedstawiające krzyż na Hro-
baczej Łące w towarzystwie ogromnego 
księżyca – prezentujemy je poniżej. Co 

ciekawe, było to jedno z trzech zdjęć, 
dzięki którym autor uzyskał I miejsce 
w kategorii powyżej 16 lat. Mając ogra-
niczone miejsce, prezentujemy jeszcze 
drugą pracę – „Różnica zdań”.  
By zobaczyć inne, wyjątkowe fotografie 
biorące udział w tej edycji konkursu, pole-
camy wizytę w pałacowej galerii. Wystawa 
potrwa do końca marca br.

(MS)

Przestrzeń Pałacu Czeczów gościła w po-
łowie stycznia wernisaż projektu „Karuzela 
na rondzie” – artystyczna instalacja w prze-
strzeni miejskiej, którą można było podzi-
wiać przez dwa kolejne tygodnie. Autorami 
pomysłu są Wacław Bachman i Agnieszka 
Szczygielska, a celem projektu jest upa-
miętnienie bielszczanki Marii Koterbskiej, 
której przeboje w kraju znał niegdyś każdy. 
Zapamiętanej jako królowa swinga pol-
skiej sceny muzycznej drugiej połowy XX 
wieku. Jej przeboje „Karuzela”, „Serduszko 
puka w rytmie cza-cza”, „Brzydula i rudzie-
lec” usłyszeć można nadal w wykonaniu 
polskich artystów.     (DK)

Okres świąteczny to dla Zespołu Pieśni 
i Tańca „Kozianie” czas wytężonej pracy 
wokalnej. Od ponad 2 miesięcy poprze-
dzających Boże Narodzenie na próbach 
rozpoczyna się ćwiczenie kolęd i pastora-
łek, by następnie zespół brał udział w kolej-
nych koncertach. 
– Ale w tym roku przez panującą pandemię 
niestety nie udało się zrealizować wszyst-
kich postanowień związanych z koncerta-
mi – mówią przedstawiciele „Kozian”. Po 
świętach zespół wystąpił podczas mszy św. 
w kościele w Kozach Gajach (02.01.2022) 
oraz Kozach Centrum (16.01.2022). 
W Domu Kultury po raz dziesiąty odbył 
się Koziański Wieczór Kolędowy, gdzie 

oprócz Zespołu „Kozianie” i grupy dzie-
cięcej „Mali Kozianie” swoje występy za-
prezentowali Zespół „Brasownik” i Chór 
Domu Kultury w Kozach. Podczas tych 
wydarzeń można było nabyć nowe kalen-
darze zespołu na rok 2022. 
Pandemia przeszkodziła, by kolędować 
w kościele w Małych Kozach, odwołano 
również konkurs Beskidzka Bitwa na Ko-
lędy. 
Co dalej? – Po okresie świątecznym wra-
camy do pracy nad swoimi taneczno-mu-
zycznymi występami, by zaprezentować je 
podczas Dni Kóz i innych zaplanowanych 
wydarzeń – informują „Kozianie”. 

(ZPiT Kozianie/RED)

Beskidy w kadrze

foto: Wojciech Kaprzyk

Karuzela 
na rondzie

Świąteczne występy 

foto: arch. DK foto: arch. 



Po raz trzeci odbył się w naszej miej-
scowości plebiscyt Osobowość Roku 
Gminy Kozy. Podczas uroczystej gali 
w Pałacu Czeczów okazała statuetka 
trafiła w ręce pielęgniarki środowisko-
wej – Alicji Frączyk.
– Jestem zaskoczona, bardzo mi miło. Za-
wsze powtarzam, że po prostu wykonuję 
swoją pracę, którą bardzo lubię – skomen-
towała wyróżniona. To od wielu lat pracu-
jąca z pacjentami pielęgniarka, wspierająca 
ich w trudzie choroby. Co warte podkreśle-
nia, zgłoszona została przez mieszkańców, 
a we wniosku przeczytać mogliśmy m.in., 
że „w czasach gdy jeden człowiek bał się 

drugiego, pani Ala z narażeniem własnego 
zdrowia i bliskich, a nawet życia, służyła 
każdemu potrzebującemu”. Przez wielu 
określana chodzącym aniołem po koziań-
skiej ziemi. – Po prostu wspieram pacjen-
tów – podkreśla skromnie. Alicję Frączyk 
mogą Państwo dostrzec w tym numerze na 
naszej okładce. 
– Podsumowujemy poprzedni, trudny rok 
dla nas wszystkich. Tym większe należą 
się brawa dla każdej nominowanej osoby. 
Mimo przeciwności realizowali się w swo-
ich pasjach i zadaniach – podkreślała prze-
wodnicząca jury, Bożena Sadlik. Podczas 
gali symboliczne wyróżnienia przyznano 

każdej z nominowanych osób – Konrado-
wi Hamerlakowi, Tomaszowi Kineckiemu, 
Mariuszowi Kołodziejczykowi, Sylwii Ma-
larz, Radosławowi Michoniowi, Jakubowi 
Rzepeckiemu i Piotrowi Szypule. – Życzę 
Państwu, by każda pasja była rozwijana, 
a wasze codzienne zaangażowanie w nią 
przynosiło uśmiech na twarzach i zadowo-
lenie – podsumowywał wręczający wyróż-
nienia wójt Jacek Kaliński. 
W ramach wydarzenia odbył się także 
krótki fortepianowy koncert w wykonaniu 
dwóch uczennic z Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych im. Stanisława Mo-
niuszki w Bielsku-Białej.   (MS)

Zaszczytne wyróżnienie
foto: MS


