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STYCZEŃ 2022 WYDARZENIA

Jak zwykle wyjątkowy charakter miał styczniowy Festiwal Kolęd 
i Pastorałek „Spotkanie z kolędą”. Wydarzenie odbywające się 
po raz 21. w historii, tym razem gościło w kościele pw. św. Szy-
mona i Judy Tadeusza w Kozach. Zagrała Orkiestra Dęta z Osie-
ka (dyr. Leszek Górkiewicz), zaśpiewały Chór Domu Kultury 
w Kozach (dyr. Anna Czaplińska-Syjota) oraz Chór „Wrzos” 
z Głębowic (dyr. Leszek Górkiewicz). Były więc wyjątkowe mo-
menty i niezapomniana, świąteczna atmosfera. Wśród organi-
zatorów znaleźli się m.in. Parafia św. Szymona i Judy Tadeusza 
w Kozach oraz Dom Kultury w Kozach.             (RED)

Kolędy i pastorałki

Świąteczne warsztaty 

foto: arch. DK

foto: arch.  

W 2020 roku pandemiczna rzeczywistość sprawiła, że muzycz-
ne spotkanie z zespołem Brasownik nie było możliwe. W grud-
niu ubiegłego roku – mając na względzie sanitarne obostrzenia, 
zespół wreszcie mógł zaprosić na swój koncert. Jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia – 16.12., publiczność pojawiła się 
w Pałacu Czeczów. Muzycy przygotowali koncert z niezwykłą 
pedanterią, dbałością o repertuar, ale przede wszystkim o walory 
muzyczne. Kto nie miał okazji wysłuchać „na żywo”, będzie miał 
jeszcze szansę. Całość koncertu została zarejestrowana, nieba-
wem dostępna będzie w serwisie YouTube. 

(DK/RED)

Brasownik zaanonsował święta

foto: arch. DK

Park przy Pałacu Czeczów był jednym z miejsc, gdzie wspólnie 
przywitać mogliśmy nadchodzący, 2022 rok. I choć aura płatała 
figle, okazjonalna iluminacja pałacu wywarła na obserwatorach 
spore wrażenie. Nie zabrakło rzecz jasna noworocznych życzeń, 
była też okazja do obejrzenia filmowych materiałów związanych 
z naszą miejscowością, w tym m.in. przypomnienie gali koncer-
towej „Reggae z gwiazdami”. Przygotowane przez Dom Kultury 
projekcje stanowiły dopełnienie atmosfery toastu noworoczne-
go wzniesionego o północy. Na wydarzenie zaprosili Rada Gmi-
ny Kozy oraz wójt Gminy Kozy. 

(DK/RED)

Wspólne powitanie

W atmosferze przedświątecznych przygotowań w czytelni 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach odbyły się 9 grudnia 
„Tematyczne warsztaty świąteczne”. Oprócz tradycyjnych stro-
ików bożonarodzeniowych, wykonywanych według wskazówek 
Krystyny Knycz z Filii nr 1 biblioteki, uczestnicy rozpoczęli 
także przygodę z drewnem. Pod czujnym okiem rzeźbiarza To-
masza Bednarskiego trzy panie wykonywały świąteczny dekor 
drzeworytniczy w drewnie lipowym. W czasie warsztatów za-
prezentowano także starą technikę wykonywania tradycyjnych 
ozdób z opłatków tzw. światów.               (GBP)

foto: arch. 
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Ile dzieci urodziło się w 2021 roku? Jakie 
imiona były wybierane dla pociech przez 
rodziców najczęściej? M.in. na te pytania 
znajdziemy odpowiedź w tradycyjnym, 
statystycznym zestawieniu odnoszącym 
się do naszej miejscowości opracowanym 
przez Urząd Stanu Cywilnego. 

Ewidencja ludności 
• urodziło się 121 dzieci, w tym 64 chłop-

ców i 57 dziewczynek (w 2020 r. - 123 
dzieci, w tym 70 chłopców i 53 dziew-
czynek) najpopularniejsze imiona (Jan 
i Stanisław oraz Maja i Antonina),

• zmarło 169 osób, w tym 94 mężczyzn 
i 75 kobiet (w 2020 r. - 152 osoby, 
w tym 75 mężczyzn i 77 kobiet),

• związek małżeński zawarło 
116 mieszkańców, 56 męż-
czyzn i 60 kobiet (w 2020 r. 
- 90 mieszkańców).

Na koniec 2021 roku gmina 
Kozy liczyła  13 027 mieszkań-
ców, w tym 6274  mężczyzn 
i 6753 kobiety (w 2020 r. - 13 
029 mieszkańców, w tym 6274 
mężczyzn i 6755 kobiet):
• 12 881 mieszkańców za-

meldowanych na pobyt 
stały (w tym 21 obcokra-
jowców)

• 144 mieszkańców zamel-

dowanych na pobyt czasowy (w tym 
27 obcokrajowców)

Najpopularniejsze nazwiska w gminie 
Kozy (podobnie jak w roku 2020): 
Honkisz (237 osób), Handzlik (222 
osoby), Jurzak (169 osób), Malarz (165 
osób), Nycz (158 osób).

Urząd Stanu Cywilnego
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:
• 68 aktów małżeństwa (w 2020 r. - 52 

akty małżeństwa),  z tego:
 – 39 aktów małżeństwa dotyczących 
ślubów wyznaniowych (w 2020 r. - 
23 akty),

 – 23 akty małżeństwa dotyczące ślu-
bów cywilnych (2020 r. - 29 aktów),

 – 6 aktów małżeństwa dotyczących 
ślubów zawartych za granicą, wpisa-
nych do rejestru na wniosek osoby 
zainteresowanej  (w 2020 r. - nie 
wpisano takich aktów) /Niemcy 
(3), Wielka Brytania (1), Kuba (1), 
USA (1)/ 

• 78 aktów zgonu, w tym 
2 akty wpisane do rejestru 
na podstawie dokumen-
tów z zagranicy /Wielka 
Brytania/ (w 2020 r. - 82 
akty),  
• 14 aktów urodzenia 
wpisanych do rejestru na 
podstawie dokumentów 
z zagranicy /Niemcy (7), 
Wielka Brytania (5), USA 
(2)/, (w 2020 r. - 2 akty).

(USC/UG)

O projekcie „Szlak Koziańskich Cie-
kawostek” informowaliśmy już w po-
przednich wydaniach naszej gazety. Co 
słychać w projekcie realizowanym przy 
współpracy z Euroregionem Beskidy 
oraz ze słowacką Gminą Mosovce?
– W minionych miesiącach prowadziliśmy 
kolejne działania, na terenie Kóz wybie-
rając 53 ciekawe miejsca pod względem 
kulturowym, turystycznym, historycznym, 
bądź edukacyjnym – tłumaczy Marcin 
Lasek, zastępca wójta gminy Kozy. Na 
temat każdego z nich zebrano materiały 
źródłowe, przygotowując następnie opisy 
– te znajdą się na tablicach informacyjnych, 
stronie internetowej oraz w przewodniku. 
– Na ich potrzeby powstała już również 
atrakcyjna baza zdjęciowa związana z każ-
dym obiektem – dodaje Marcin Lasek. 
Strona internetowa projektu jest już goto-
wa, obecnie uzupełniane są na niej treści 
oraz materiały zdjęciowe. – Transgranicz-
ny charakter projektu sprawia, że równo-

cześnie trwają prace nad tłumaczeniem 
stworzonych opisów na język angielski 
i słowacki – uzupełnia zastępca wójta. 
Projektowy harmonogram zakłada następ-
nie przygotowanie przewodnika po Ko-
zach, folderu oraz mapy turystycznej naszej 
miejscowości. Finisz prac zaplanowano na 
2022 rok, wówczas w pełnej krasie przyj-
rzeć będziemy mogli się Koziańskiemu 
Szlakowi Ciekawostek. – Mamy nadzieję, 

że zaciekawi i służyć będzie zarówno na-
szym mieszkańcom, jak i turystom odwie-
dzającym Kozy – podsumowuje Marcin 
Lasek. 
Mikroprojekt współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej INTERREG 
V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z bu-
dżetu państwa.                     (RED)

Koziańskie ciekawostki

Kozy w liczbach

Najpopularniejsze nazwiska w gminie Kozy

HandzlikHonkisz Jurzak Malarz Nycz
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W grudniu odbyły się dwie sesje Rady 
Gminy, podjęte na nich uchwały pre-
zentujemy poniżej. 
7 grudnia 2021 r., odbyła się XXXV sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1. Nr XXXV/250/21 zmieniająca 

uchwałę Nr XIX/172/20 z dnia 10 listo-
pada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stawek opłat za pojem-
nik o określonej pojemności oraz zwol-
nienia z części opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
położonych na trenie gminy Kozy;

2. Nr XXXV/251/21 w sprawie wyra-
żenia zgody na przystąpienie Gminy 
Kozy do porozumienia w sprawie 
współdziałania Gmin wchodzących 
w skład aglomeracji Bielsko – Biała 
Komorowice przy realizacji zadania 
polegającego na aktualizacji obszaru 
i granic aglomeracji Bielsko – Biała 
Komorowice.

21 grudnia 2021 r., odbyła się XXXVI sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1. Nr XXXVI/252/21 w sprawie 

Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii dla Gminy Kozy na 
lata 2022–2023;

2. Nr XXXV/253/21 w sprawie Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Kozy na 2022 rok;

3. Nr XXXVI/254/21 w sprawie Gmin-
nego Programu Wspierania Rodziny 
dla Gminy Kozy na lata 2022 – 2024;

4. Nr XXXVI/255/21 w sprawie planu 
pracy Rady Gminy Kozy na 2022 rok;

5. Nr XXXVI/256/21 w sprawie dopła-
ty do taryfy za odprowadzanie ścieków 
z gospodarstw domowych w Gminie 
Kozy na obszarze działania Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Wilamo-
wicach;

6. Nr XXXVI/257/21 w sprawie przy-
jęcia aktualizacji Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z tere-
nu Gminy Kozy;

7. Nr XXXVI/258/21 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI/188/20 Rady Gmi-
ny Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kozy na lata 2021 – 2035;

8. Nr XXXVI/259/21 w sprawie Uchwa-
ły Nr XXI/189/20 Rady Gminy Kozy 
z dnia 21 grudnia 2020 roku. Uchwała 
Budżetowa na 2021 rok Gminy Kozy;

9. Nr XXXVI/260/21 w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kozy na lata 2022 – 2035;

10. Nr XXXVI/261/21 Uchwała Budże-
towa na 2022 rok Gminy Kozy. 

Przed sesją Przewodniczący Rady Gminy 
oraz wójt Gminy Kozy złożyli podzięko-
wanie Markowi Czaderowi – Nadleśnicze-
mu Nadleśnictwa Bielsko-Biała, za współ-
pracę, zaangażowanie i wszelkie działania 
podejmowane ze strony Nadleśnictwa na 
rzecz rozwoju Gminy Kozy w 2021 roku.  
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 naszych domowych apteczkach czę-
sto znajdujemy przeterminowane lub 
niepotrzebne lekarstwa. Dlaczego nie 
wolno wyrzucać leków do kosza? Gdzie 
można je zutylizować? Na te pytania 
odpowiadamy w naszym artykule.
Leki uznawane są za odpady niebez-
pieczne, wymagające specjalnego trakto-
wania. Dlatego nie powinno się ich wyrzu-
cać do kosza czy też do kanalizacji. Zawierają 
substancje, które w przypadku niewłaściwej 
ich utylizacji mogą działać niekorzystnie na 
środowisko naturalne oraz na zdrowie i ży-
cie ludzi. Nie należy ich wrzucać lub wyle-
wać do ubikacji – oczyszczalnie ścieków nie 
są przystosowane do filtrowania tych sub-
stancji, niewłaściwe pozbywanie się może 
spowodować skażenie wód gruntowych.
Gdzie wyrzucić przeterminowane lub 
niewykorzystane lekarstwa? 
Niepotrzebne lub przeterminowane lekar-
stwa trzeba koniecznie przewieźć do Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w Kozach, 
przy ul. Szkolnej i tam umieścić je w spe-
cjalnie oznakowanych pojemnikach.
Do PSZOK przywozimy m.in.: tabletki, 
krople, maści, suplementy diety, pompy in-
sulinowe i ampułkostrzykawki. Trzeba pa-

miętać, by syropy wyrzucać w butelkach, 
aerozole w opakowaniach, kremy i ma-
ści w tubkach, a tabletki w blistrach. Do 
PSZOK przywozimy również termometry 
rtęciowe, bezdotykowe i elektroniczne. 
Opakowania po lekarstwach niezawierające 
już leków wrzucamy do worków, zgodnie 
z segregacją przyjętą w naszej gminie, np. 
opakowania papierowe po lekarstwach do 
niebieskiego worka na papier, blistry po ta-
bletkach do żółtego worka na metale i two-
rzywa sztuczne, itp. 
Zużyte opatrunki, plastry, watę opatrunkową 
wyrzucamy do pojemnika na odpady pozosta-
łe po segregacji (tzw. zmieszane). 
Pamiętajmy również, że zużyte strzykawki 
i ampułkostrzykawki, zużyte igły mogą być źró-
dłem zakażenia się chorobami przenoszonymi 
przez krew (np. HIV lub wirusowe zapalenie 
wątroby), dlatego nie wolno ich wyrzucać 
do pojemnika po lekarstwach lub tym 
bardziej do odpadów komunalnych. 
Pamiętajmy, że zużyte strzykawki 
i ampułkostrzykawki, zużyte igły nale-
ży dostarczyć do Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych 
w szczelnie zamkniętym opakowaniu 
i wrzucić do pojemnika wskazanego 
przez obsługę Punktu.   (UG)

KOMUNIKAT
Informujemy, że w dniach 11-26.02.2022 
pracownicy Urzędu Gminy będą rozno-
sić mieszkańcom decyzje podatkowe na 
2022 rok oraz zawiadomienia dot. wyso-
kości opłat za odpady komunalne. Decy-
zje oraz zawiadomienia będą dostarczane 
od poniedziałku do soboty. Pracownicy 
Urzędu Gminy będą posiadać imienne 
upoważnienia i identyfikatory.
W przypadku niezastania mieszkańca, 
o ile będzie to możliwe, pracownik pozo-
stawi w skrzynce pocztowej informację 
z imieniem i nazwiskiem oraz numerem 
kontaktowym, w celu uzgodnienia do-
godnego dla obu stron terminu dostar-
czenia ww. decyzji oraz zawiadomień. 
Dla bezpieczeństwa swojego i miesz-
kańców urzędnicy będą wyposażeni w 
środki ochrony osobistej. Odbiór decy-
zji należy potwierdzić podpisem, dlate-
go prosimy mieszkańców o przygoto-
wanie własnych długopisów.
UWAGA! Pracownicy Urzędu Gmi-
ny nie są upoważnieni do pobierania 
żadnych wpłat. Płatności można 
dokonywać wyłącznie na wskaza-
ne konta bankowe lub w godzinach 
otwarcia kasy Urzędu Gminy.

Relacja z XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy Kozy

Jak pozbywać się leków?
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Jednostka Realizująca Projekt pn.: „Budo-
wa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Kozy 
etap X” w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko przedstawia 
aktualny harmonogram prac związanych 
z inwestycją.
ZADANIE nr 2 – „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwon-
ka od granicy gminy do torów PKP oraz 
w rejonie ulicy Dolnej” –  jest zakończone. 
Mieszkańcom ulic: Czereśniowej, Laskowej, 
Kęckiej, Polnej, Cisowej, Świerkowej, Klono-
wej, Modrzewiowej, Dębowej, Dolnej, Gołębiej, 
Sójki, Wieżowej, Rzecznej, Czystej, Przeczniej, 
Orzechowej, Brzozowej, Jemioły przypomina-
my, że na przyłączenie do kanalizacji każdy wła-
ściciel ma 6 miesięcy od dnia otrzymania pisma 
informującego z Urzędu Gminy Kozy (obecnie 
jesteśmy w połowie tego okresu). 
ZADANIE nr 3 – „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż 
potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: 
Krzemionki” – zostało zakończone. W grud-
niu 2021 r. dostarczono mieszkańcom objętym 

Zadaniem nr 3 informacje o konieczności pod-
łączenia do kanalizacji. Mieszkańcy ulic: Sa-
dowa, Chmielowa, Mostowa, Krzemowa, Św. 
Walentego, Agrestowa, Sasanek, Sikorek, Brat-
ków, Boczna, Krańcowa, Bielska, Malowana od 
momentu otrzymania pisma mają 6 miesięcy na 
podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej. 
Na ZADANIU nr 4 – „Budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, 
wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej 
rejon: Małe Kozy, Wróblowice” – wykonano 
regulacje studni i warstwy ścieralne na ulicach: 
Stromej, Spacerowej i Złotej. 
Na ZADANIU nr 5 – „Budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, 
wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej 
rejon: Stary Dwór” – zakończono prace bu-
dowlane.  Aktualnie trwa procedura weryfika-
cji dokumentacji powykonawczej, by uzyskać 
pozwolenia na użytkowanie kanalizacji objętej 
przedmiotowym zadaniem. Dalszym etapem 
będzie informowanie mieszkańców o koniecz-
ności podłączenia. 

Przypominamy, że w sieci dostępny jest 
filmowy materiał instruktażowy – „krok po 
kroku” od momentu otrzymania pisma, do 
podłączenia kanalizacji. Znaleźć można go na 
kanale Gminy Kozy w serwisie YouTube.

UWAGA ! Brak zastosowania się do wa-
runków technicznych wykonania przyłą-
cza wydanych przez  ZWiK w Wilamo-
wicach, skutkuje brakiem możliwości 
spisania protokołu odbioru końcowego 
przyłącza. Prosimy, aby przed przystą-
pieniem do wykonania robót budow-
lanych  dokładnie zapoznali się Pań-
stwo z treścią dokumentacji otrzymanej 
z Urzędu Gminy Kozy, w tym z wydanymi 
przez ZWiK w Wilamowicach warunkami 
technicznymi.

Wszelkie informacje dotyczące wykonania 
przyłącza kanalizacyjnego można uzyskać pod 
numerem telefonu 33 829-86-52 oraz osobiście 
w biurze Jednostki Realizującej Projekt w Urzę-
dzie Gminy Kozy, pokój nr 23 (II piętro).  (JRP)

Zgodnie z przepisami prawa, wynikającymi 
z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach na właścicielu 
nieruchomości spoczywa obowiązek przyłą-
czenia nieruchomości do istniejącej sieci kana-
lizacyjnej lub – w przypadku, gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona – wyposażenia nieruchomo-
ści w zbiornik bezodpływowy lub w przy-
domową oczyszczalnię ścieków bytowych.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
posiadania pisemnej umowy potwierdzającej 
korzystanie z usług przedsiębiorcy posiadają-
cego zezwolenie wójta gminy na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczy-
stości ciekłych oraz dowodów potwierdzają-
cych wykonanie takich usług.
Wobec powyższego prosimy właścicieli/
użytkowników nieruchomości położonych 
w Kozach, którzy do tej pory nie podpisali 
umów z firmami wywozowymi o dopełnienie 
tego obowiązku i niezwłoczne dostarczenie 
umowy do Urzędu Gminy Kozy – pokój nr 5. 
Również w przypadku, gdy umowy są już nieak-
tualne (zawarte z innym przedsiębiorcą, który 
nie wykonuje już usługi wywozu nieczystości 
płynnych) należy je rozwiązać i zawrzeć nowe.
Natomiast jednym z obowiązków gmin wy-
nikającym z ustawy w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej jest prowadzenie ewidencji 

zbiorników bezodpływowych oraz ewiden-
cji przydomowych oczyszczalni ścieków, 
w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania 
oraz kontroli posiadania przez właścicieli nieru-
chomości umów, o których mowa powyżej.  
W związku z tym, że dane w ewidencjach prowa-
dzonych przez gminę Kozy są niekompletne i wy-
magają uzupełnienia planuje się przeprowadzenie 
przez UG Kozy kontroli przestrzegania gospo-
darki wodno-ściekowej na terenach nieskanalizo-
wanych. Właściciel/użytkownik nieruchomości 
zobowiązany będzie do przedłożenia doku-
mentów potwierdzających wykonanie obowiąz-
ków wskazanych na wstępie przez okazanie:
•	 umowy na wywóz ścieków/osadów ścieko-

wych,
•	 faktur, rachunków potwierdzających wy-

konanie usługi wywozu ścieków/osadów 
ściekowych wraz z ich częstotliwością,

•	 rachunków za zużycie wody, ponieważ 
ilość nieczystości ciekłych ustalana jest 
na podstawie zużycia wody – w przypad-
ku korzystania ze studni ilość pobranej wody 
ustalana będzie zgodnie z przeciętnymi nor-
mami zużycia wody określonymi w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 
stycznia 2002 r. w sprawie określenia przecięt-
nych norm zużycia wody.

Zgodnie z ustawą za brak umowy z przedsiębior-
cą posiadającym zezwolenie wójta Gminy Kozy 

na prowadzenie działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych właścicielowi/użytkowni-
kowi nieruchomości grozi kara grzywny, a po-
stępowanie toczy się według przepisów kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia. 
Niezależnie od tego Gmina jest zobowią-
zana zorganizować opróżnianie zbior-
ników bezodpływowych od właścicieli 
nieruchomości, którzy nie zawarli umów 
na opróżnianie zbiorników. Wobec tego, 
w przypadku niedostarczenia przez właścicie-
li/użytkowników nieruchomości do UG Kozy 
umów na odbiór nieczystości płynnych, zosta-
nie wszczęte postępowanie administracyjne 
przewidziane ustawą, prowadzące do wyko-
nywania przez gminę Kozy wywozów zastęp-
czych. Co to w praktyce oznacza?
• wójt gminy na podstawie posiadanych da-

nych: ilości osób na posesji, zużycia wody oraz 
górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości 
płynnych (150 zł za 1 m³ ścieków), pojemno-
ści zbiornika bezodpływowego określi w de-
cyzji administracyjnej częstotliwość opróżnia-
nia zbiornika oraz kwotę za odbiór ścieków,

• przedsiębiorca posiadający zezwolenie na od-
biór nieczystości płynnych na zlecenie wójta 
gminy będzie opróżniać zbiorniki bezodpły-
wowe na zasadach określonych w w/w decy-
zji o wywozie zastępczym.

Kanalizacja w trakcie

Informacja dla mieszkańców niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej
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Społeczność „Baczyńskiego” wraz z firmą komputerową 
NEXCOM z Kóz oraz anonimowymi darczyńcami włączy-
ła się w akcję „Szlachetna Paczka”. To doroczny, ogólno-
polski projekt polegający na przygotowaniu prezentów dla 
potrzebujących osób.
– Dzielenie się dobrem ma wyjątkową moc, bo im więcej dajesz, tym 
więcej otrzymujesz. Myślę, że każdy z nas mógł tego doświadczyć. Po-
dzieliliśmy się dobrem z rodziną, która doświadczyła wielu trudnych 
sytuacji  i mogła na nowo uwierzyć w drugiego człowieka. Dla tej ro-
dziny świat się zmienił – dzięki dobremu słowu, pomocy rzeczowej 
i finansowej. Łamiący się ze wzruszenia głos, niedowierzanie  i zwykłe 
„dziękuję” ze strony osoby obdarowanej pokazują, że warto dać trochę 
radości ludziom, którzy mają jej mniej niż my – czytamy w relacji opu-
blikowanej w mediach społecznościowych przez licealistów. 
Wpierw wspólnie przygotowano paczki, w których znalazły się 
najpotrzebniejsze dary, te następnie trafiły do potrzebujących 
osób jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.                   (LIC/RED)

Liceum Ogólnokształcące im. 
K.K.Baczyńskiego w Kozach z du-
żym zaangażowaniem podjęło się 
realizacji działań w ramach projek-
tu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej 
mówią kamienie – 13 GRUDNIA 
1981 – PAMIĘTAMY!”.
Przedsięwzięcie z inicjatywy Śląskiego 
Kuratora Oświaty adresowane było do 
uczniów i nauczycieli szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych w województwie 
śląskim, stanowiąc istotny element przygo-
towania dzieci i młodzieży do świadomego 
przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego.
Na terenie szkoły przygotowane zostało 

początkiem października przez uczniów 
klasy 3 specjalne miejsce patriotyczno-
-historyczne „40 lat po stanie wojen-
nym”. Następnie zaprezentowano części 
uczniów film dokumentalny „Nie zabie-
rajcie mi mamy”. Równolegle prowadzo-
ne były we wszystkich licealnych klasach 
lekcje historii, do których wykorzystano 
przygotowane przez IPN materiały edu-
kacyjne poświęcone stanowi wojennemu. 
Uczniowie wykonali także plakat na temat 
stanu wojennego oraz konkursu literac-
kiego „Stan wojenny we wspomnieniach 
moich bliskich”.
Swój wydźwięk miały również wykłady: 
„Zdarzenia, które obudziły ducha wol-

ności”, „Znane i nieznane o Solidarności 
lat 80. Regionu Podbeskidzia”, „Pamięć 
o tych, którzy współtworzyli Solidarność 
na Podbeskidziu” oraz „Drogowskazy 
pozostawione przez kard. Stefana Wy-
szyńskiego na czas kryzysu” z uczestnic-
twem nauczycieli LO – Iwony Wójcik 
oraz koordynatora szkolnego projektu 
Miłosza Zelka.
Dwoje uczniów ze szkoły wykonało z kolei 
prace na wspomniany już konkurs literacki 
„Stan wojenny we wspomnieniach moich 
bliskich”. Całość wartościowych inicjatyw 
zwieńczy udział reprezentacji placówki 
z Kóz w podsumowaniu projektu. 

(LO/RED)

Liczne reprezentacje złożone 
z uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
i 2 z Kóz zanotowały udane występy 
podczas kolejnej edycji Powiatowej 
Ligi Szachowej.
Drużyna z „Jedynki” zdobyła naj-
wyższe miejsce w rywalizacji, która 
składała się z szachowych turniejów 
w Porąbce, Kozach, Rybarzowicach 
i Bielsku-Białej. Dodatkowo na odno-
towanie zasługuje zwycięstwo Mate-
usza Franczaka w klasyfikacji general-
nej oraz kategorii chłopców klas 7-8, 
a także 2. lokaty uzyskane przez Annę 
Franczak (kl. 7-8) i Dominika Fran-
czaka (kl. 1-3).
Wysokie umiejętności zademonstro-
wali także podopieczni SP nr 2. W ze-

stawieniu drużyn „Dwójce” przypadła 
pozycja na najniższym stopniu podium. 
Indywidualnie na szczególne słowa 
uznania zapracowali: Adam Koza (2. 
miejsce, kat. open), Malwina Brykalska 
(3. miejsce, kl. 4-6), Artur Dudys (3. 
miejsce, kl. 4-6), Maja Skowron (4. miej-
sce, kl. 4-6), Bartosz Mikulski (4. miej-
sce, kl. 4-6), Julia Handzlik (4. miejsce, 
kl. 7-8), Kacper Wojtusiak (4. miejsce, 
kl. 7-8 i 6. miejsce, kat. open), Róża Bry-
kalska (5. miejsce, kl. 7-8) i Przemysław 
Byrski (5. miejsce, kl. 4-6).
Zanim Powiatowa Liga Szachowa fini-
szowała odbyły się w placówce szkolne 
mistrzostwa. Po bardzo emocjonującej 
rozgrywce triumfatorem został Adam 
Koza, który w dogrywce pokonał Kac-

pra Wojtusiaka, kolejna lokata przy-
padła Julii Handzlik. Wśród uczniów 
młodszych klas mistrzem został Artur 
Dudys, wyprzedzający Adriana Jeżka 
i Karola Wąsika.               (SP/RED)

Szlachetne pomaganie

foto: arch. LIC  

Uczniowie pamiętają...

Szachowe sukcesy uczniów
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Grudzień w Niepublicznej Szkole Pod-
stawowej im. Kardynała Karola Wojty-
ły miał swój wyjątkowy charakter, m.in. 
ze względu na uczestnictwo dzieciaków 
w wielu świątecznych akcjach. 
– Hojność to pomaganie w codzienno-
ści, obdarowywanie własnym czasem, 
dawanie siebie czy robienie prezentów. 
Ta wartość jest bardzo ważna przez 
cały rok, ale dla naszych 
uczniów, w grudniu ma 
ona szczególne znaczenie. 
Dzieci są szczęśliwe, że 
mogą pomagać ludziom 
w trudnej sytuacji, do-
tkniętych losem, którym 
z różnych powodów jest 
w życiu ciężko – tłumaczą 
przedstawiciele NSP.
Szkoła po raz kolejny 
wzięła udział w akcji Szla-
chetna Paczka, tym razem 
wsparcie otrzymali pani 
Beata i pan Antoni. Przez 
okres miesiąca zbierano 
potrzebne, niezbędne do 
życia rzeczy – przygoto-
wane w szkole kartony 
i pojemniki codzien-
nie zapełniały się środkami czystości, 
odzieżą, ale też świątecznymi smako-
łykami. Dodatkowo środki pozyskane 
podczas kiermaszu szkolnego ze sprze-
daży ozdób wykonanych przez uczniów 
i rodziców, także przekazane zostały na 
rzecz Szlachetnej Paczki. Gdy dary tra-
fiły do potrzebujących, łez wzruszenia 
i dobrych słów nie było końca. 
Szkolni Mikołaje odwiedzili również 
koziański Dom Seniora. W odpowiedzi 

na otrzymane listy, każda klasa posta-
nowiła przygotować niespodziankę dla 
seniorów. Uczniowie postarali się, by 
każdy otrzymał prezent zgodny z ocze-
kiwaniami wyrażonymi w liście, czując 
się tym samym w pełni wyjątkowo. Do 
seniorów trafiły także własnoręcznie 
wykonane przez dzieci kartki świątecz-
ne z wyjątkowymi życzeniami „prosto 

z serca”. I w tym wypadku podczas spo-
tkania nie zabrakło wzruszeń. 
Uczniowie NSP bardzo lubią pomagać, 
toteż wzięli udział w jeszcze jednej gru-
dniowej akcji, zbierając czekolady dla 
dzieci z domów dziecka. Tych udało 
się uzbierać aż 1109 sztuk! – Mamy na-
dzieję, że tym słodkim poczęstunkiem 
choć trochę sprawiliśmy dodatkową 
przyjemność dzieciom – podkreślali 
wspólnie uczniowie. 

W tym miejscu warto również przy-
pomnieć o stałym udziale dzieciaków 
w projekcie „Adopcja na odległość”. 
Od 5 lat uczniowie NSP wspierają dwo-
je dzieci z Ugandy – Oliviera i Grace. 
Dzięki wsparciu wspomniana dwójka 
może się uczyć, Olivierowi zoperowano 
nogę, a dzieci z sierocińca w Misandice 
otrzymały materace. – Każde dziecko 

ma marzenia, chce, by komuś na nich 
zależało. Cieszymy się, że nasze dzie-
ciaki chcą równocześnie pokazywać, jak 
ogromne mają serca – mówią przedsta-
wiciele NSP. 
Wydaje się, że w każdym z nas tkwi moc 
czynienia dobra. Pomagajmy więc in-
nym tak, jak sami byśmy chcieli, by po-
magano nam w potrzebie.

(KW/RED)

Młodzi są piękni. Pozwolić im otworzyć 
ich skrzydła, a urosną w siłę i polecą wy-
soko. To twórcze dusze. Emanują ener-
gią, zaangażowaniem oraz pomysłowo-
ścią. I tym razem pokazali swoją siłę 
oraz ukryty, twórczy potencjał.  Mowa 
o grupie uczniów tworzących w SP1 
Małą Szkolną Formę Teatralną w języ-
ku polsko-angielskim o nazwie: Dzieci 
Teatru Szekspira.
W listopadzie ub. roku, grupa zapre-
zentowała owoc swojego kunsztu 
artystyczno-scenicznego w przedsta-
wieniu teatralnym dramatu Adama 

Mickiewicza pt. „Dziady. Część II”. 
Po dwumiesięcznych, pieczołowitych 
przygotowaniach i wytrwałych próbach 
odbywających się na terenie szkoły, jak 
i w bliskim kontakcie z naturą koziań-
skiego parku, udało się zrealizować to 
dzieło. Widowisko obejrzeli uczniowie 
klas 7-8 w SP 1, rodzice uczniów nale-
żący do kółka teatralnego w SP 1 oraz 
społeczność Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Kardynała Karola Wojtyły 
w Kozach. Chociaż „Dziady” to sztuka 
wcale niełatwa do wykonania, młodzi 
aktorzy doskonale sprostali wyzwaniu, 

wywołując wśród publiczności wiele 
wrażeń oraz emocji, od zaskoczenia, 
poprzez towarzyszący dreszczyk, aż do 
chwil grozy. Niecodzienna, magiczna 
sceneria, stroje, eksponaty oraz efekty 
specjalne, w tym gra światła i ciemno-
ści, dodały szczypty tajemniczości oraz 
bogatszych przeżyć. Dla oddania mi-
stycznego klimatu, pokutnej wędrów-
ki błąkających się dusz oraz obrzędów 
z nią związanych nie zabrakło również 
zapachu ognia i świec, a całość przed-
stawienia wypełniał podkład muzyczny 
w stylu muzyki gotyckiej.                    (SP1)

Paczki, czekolady, kartki

Teatralne zacięcie uczniów

foto: arch. NSP  
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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 2021 r. poz. 1372 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 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).
Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1.  
Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 77 874 800,00 zł, z tego: 

a. dochody bieżące                      74 190 550,00 zł
w tym na programy finansowe z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości               765 957,00 zł

b. dochody majątkowe                                         3 684 250,00 zł
zgodnie z Tabelą nr 1.

§ 2. 
Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 92 126 600,00 zł, z tego:

a. wydatki bieżące                                                           70 342 531,00 zł
w tym na programy finansowe z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości               816 615,00 zł

b. wydatki majątkowe                                       21 784 069,00 zł
                w tym na programy finansowe z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości               4 922 342,00 zł
zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 3. 

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 
w kwocie 14 251 800,00 zł, który zostanie pokryty:

•	 przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemi-
towanych przez Gminę Kozy w kwocie 4 000 000,00 zł,

•	 przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 
755 837,00 zł,

•	 przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bie-
żącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi fi-
nansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 692 750,00 zł,

•	 przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 
ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 803 213,00 zł.

§ 4.  
Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej 
kwocie 17 089 124,18 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego w łącznej kwocie 2 837 324,18 zł zgodnie z Tabelą nr 3.

§ 5. 

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w wysokości 125 000,00 zł.
2. Celową w wysokości 875 000,00 zł, z tego:

a. rezerwa na nieprzewidziane wydatki w oświacie w wysokości – 650 000,00 zł,
b. rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 225 000,00 zł. 

§ 6.  

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowa-
nych papierów wartościowych:
1. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 200 000,00 zł,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

w wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 7.  
1. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa 

się planowane zadania majątkowe, zgodnie z Tabelą nr 4.
2. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

określa się planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane 
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z Tabelą nr 5.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wy-
odrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 6.
2) Zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sa-

morządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 8.  
1. Do budżetu Gminy Kozy załącza się zestawienie:

1) planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 8,

2) informacji o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleca-
nych gminom, zgodnie z Tabelą nr 9,

3) planowanych kwot wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywa-
telskiego, zgodnie z Tabelą nr 10.

§ 9. 

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa 
w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowa-
nych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papie-

rów wartościowych w kwotach określonych w § 6.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wy-

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

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

2) 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,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków 
europejskich.

4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wol-
nych środków budżetowych na rachunkach w innym 
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy Kozy w 2022 
roku do wysokości 100 000,00 zł.

§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Gminy Kozy.

Przewodniczący Rady Gminy Kozy
Miłosz Zelek

Uchwała Budżetowa na 2022 rok Gminy Kozy

Oświata 
33%



9BUDŻET

Obszar funkcjonowania gminy Wartość

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 6 023 879,00

Wykonanie sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni
Budowa kanalizacji  sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ulica Kęcka
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul. Graniczna)
Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej etap X (ul. Spacerowa)
PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etab Xb
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d
Wykup kanalizacji sanitarnej

Drogi publiczne 7 065 990,00

Budowa odwodnienia w rejonie ul. Zotej w Kozach (PŁ + WW)
Projekt modernizacji/przebudowy drogi (ul. Malinowa)
Projekt modernizacji/przebudowy drogi (ul. Mostowa)
Projekt przebudowy sięgacza wraz z odwodnieniem na ul. Szkolnej
Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy (PŁ + WW)
Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Lipowa, Kalinowa, Morelowa) (RFIL + WW)
Wykonanie wyniesionego skrzyżowania przy ul. Mostowa/Nadbrzeżna
Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojaz-
dowych oraz dokumentacją projektową (RFIL + WW)

Gospodarka mieszkaniowa 220 000,00

Budowa toalety publicznej
Zakup gruntu - wykup działek
Projekt zagospodarowania terenu pod budowę budynku komunalnego

Działalność usługowa 146 400,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym

Administracja publiczna 60 000,00

Informatyzacja Urzędu Gminy 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 64 800,00

Dotacja na dofinansowanie zakupów/zadań inwestycyjnych (Komisariat Policji 
Kobiernice)
Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego

Oświata i wychowanie 45 000,00
Modernizacja systemu Internetu - wprowadzenie jednolitej sieci WIFI

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450 000,00

Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego
Rozbudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego

Kultura fizyczna 7 708 000,00

Budowa hali sportowej przy SP2 (RFIL + WW)
Budowa siłowni na placu zabaw przy ul. Słonecznej
Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Wrzosowej - Budżet Obywatelski

Razem 21 784 069,00

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy na 2022 rok

Struktura dochodów budżetu Wartość
Podatki i opłaty 14 340 093,00

Pozostałe dochody, w tym wpływy z najmu, usług, dywidendy 4 848 428,00

Udział w podatku dochodowym 23 729 181,00

Subwencja ogólna 18 993 212,00

Dotacje na zadania zlecone i własne 12 279 636,00

Dochody majątkowe, w tym dotacje na inwestycje 3 684 250,00

Razem 77 874 800,00

Obszar funkcjonowania gminy Wartość
Kanalizacja 8 684 042,00

Drogi i transport publiczny 10 027 788,00

Budynki gminne i nieruchomości 707 020,00

Działalność publiczna i usługowa, w tym administracja 9 949 011,00

Bezpieczeństwo publiczne 175 300,00

Koszt obsługi długu publicznego 750 000,00

Oświata 30 317 930,00

Ochrona zdrowotna, pomoc społeczna, świadczenia dla rodziny, 
w tym Program 500+ 13 843 976,00

Ochrona Środowiska, gospodarka komunalna 
i oświetlenie uliczne 5 954 400,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
w tym instytucje kultury 1 993 000,00

Sport i rekreacja 8 724 133,00

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

Razem 92 126 600,00

Dochody Budżetu na 2022 rok

Wydatki Budżetu na 2022 rok

Podatki i opłaty 
18%

Udział w podatku 
dochodowym 

31%

Subwencja ogólna 
24%

Dotacje na zadania 
zlecone i własne 

16%

Dochody majątkowe, 
w tym dotacje na inwestycje 

5% Pozostałe 
dochody, w 

tym wpływy z 
najmu, usług, 

dywidendy 
6%

Oświata 
33%
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uliczne 
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kultury 
2%

Sport i rekreacja 
10%
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ogólna, zarz.
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1%

Kanalizacja 
9%
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Budynki 
gminne i nie-
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Działalność 
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administracja 

11%

Bezpie-
czeństwo 
publiczne  

<1%
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Wpierw jeszcze w „starym” roku, 
potem na wstępie 2022 sala Domu 
Kultury w Kozach gościła miłośni-
ków muzyki i artystycznych wrażeń. 
Mieliśmy bowiem okazję wziąć udział 
w koncercie „Muzykowanie przy świą-
tecznym stole” (29.12), następnie 
oklaskiwaliśmy występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej w ramach „Koncertu 
Noworocznego” (08.01).
Pierwsze z wydarzeń to efekt wielomie-
sięcznej pracy – od stworzenia scenariusza, 
poprzez produkcję i wielogodzinne próby, 
aż do finalnego występu. – Emocji związa-
nych z pandemiczną niepewnością również 
nie zabrakło – uśmiechają się organizatorzy. 
O niezwykły, świąteczny klimat zadbali so-
liści Grupy Wokalnej (Sylwia Drewnicka, 
Anna Dudziak (również autorka scenariu-
sza), Dariusz Dzida, Jolanta Naglik-Dzida, 
Kinga Harat, Małgorzata Łodziana, Laura 
Warszawska) oraz Chór Domu Kultury 
w Kozach pod dyrekcją Anny Czaplińskiej-
-Syjoty. Wszystko przy akompaniamencie 
fortepianowym Pawła Stępnia oraz gościn-
nym muzykowaniu na harmonijce ustnej 
Krzysztofa Konopki. Usłyszeliśmy utwory 
świąteczne, pastorałki i tradycyjne kolędy, 
wszystko to przeplatane słowem i wierszem 

Muzycznie,   świątecznie
KONCERTY
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przez prowadzącego wydarzenie Sebastiana 
Harężlaka. Była więc okazja do zatrzymania 
się, przemyśleń, wspomnień oraz refleksji 
nad pędzącym czasem.
Wyjątkowych momentów nie zabrakło 
także podczas występu koziańskiej orkie-
stry pod batutą Dawida Zbijowskiego. 
Przypomnijmy, że ubiegłoroczne wydarze-
nie ze względu na pandemiczne obostrze-
nia musiało odbyć się w formie on-line. 
I choć przed ekranami zgromadziła się spo-
ra liczba obserwujących, „korespondencyj-
ne” brawa nigdy nie oddadzą obecności au-
dytorium przed sceną. Ponowne spotkanie 
zarówno muzycy, jak i publiczność, przyjęli 
więc z dużym entuzjazmem. Wysłucha-
liśmy różnych gatunków muzycznych – 
światowych przebojów muzyki popularnej 
czy rozrywkowej, nie zabrakło również 
kolęd, do których zaśpiewania zaproszono 
publiczność. Tradycyjnie nasi muzycy po 
wieńczącym całość Marszu Radetzkiego 
zebrali gromkie brawa, a bis na scenie w ich 
wykonaniu był elementem równie wycze-
kiwanym, jak sam koncert. Równocześnie 
był to pierwszy tegoroczny występ Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej, inaugurujący 
cykl jubileuszowych wydarzeń związanych 
z 30-leciem istnienia.                (DK/RED)

Muzycznie,   świątecznie

foto: Przemysław Jakubowski, arch. DK
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Mieszkający w Kozach sędzia piłkarski Paweł Susek dostąpił nie lada za-
szczytu. Końcem roku miał okazję uczestniczyć w VI Pucharze Narodów 
Afryki w Amp Futbolu odbywającym się w Tanzanii.
– Bardzo miłe jest to, że 
moja praca jest doceniana 
i daje pozytywne efekty, 
a także procentuje kolejny-
mi zaproszeniami na takie 
wydarzenia – stwierdza 
z satysfakcją Paweł Susek, 
który wcześniej w podob-
nego rodzaju sportowym 
turnieju na kontynencie 
afrykańskim już uczestni-
czył w 2019 roku w Angoli.
Tym razem z powodzeniem 
pełnił rolę szefa sędziów, 
a także osoby wspierającej 
i pomagającej w organizacji 
zawodów gospodarzom z ramienia Światowej Federacji Amp Futbolu. Był również 
arbitrem kilku meczów rozegranych w dniach od 25 listopada do 4 grudnia 2021 r., 
w tym tych decydujących o czołowych miejscach w rywalizacji.
– Nerwy, emocje, stres, ale na końcu zawsze dochodzę do wniosku, że warto było. 
To dla mnie kolejne wielkie wyzwanie i masa nowych doświadczeń – przyznał sę-
dzia z Kóz jeszcze w trakcie Pucharu Narodów Afryki.    (R)

Z gwizdkiem w Afryce

REKLAMA

foto: arch. Paweł Susek
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W styczniu wystartował cykl turnie-
jów dla młodych adeptów piłki noż-
nej, których organizacji podjęło się 
Centrum Sportowo-Widowiskowe 
wraz z UKS Kozy.
Jako pierwsi w turniejowe szranki stanęli 
w piątek 7 stycznia zawodnicy z rocznika 
2012 i młodszych. W hali CSW w Kozach ze 
zwycięstwa w tej kategorii cieszyli się młodzi 
piłkarze Football Project Kęty, wyprzedza-
jąc miejscowy UKS i BBTS Podbeskidzie.
W weekend futbolowych emocji także 
było pod dostatkiem. Zespół z Kęt trium-

fował także w ramach zmagań 
przedszkolaków z rocznika 2015, 
jakie przeprowadzono w sobo-
tę 8 stycznia. Z kolei nazajutrz 
turnieje odbyły się aż dwa. No-
woroczny puchar wśród żaków 
urodzonych w roku 2013 zgar-
nęli świetnie dysponowani pod-
opieczni Football Project Kęty, 
a z meczów drużyn złożonych 
z zawodników o rok młodszych 
zwycięsko wyszedł LKS Orzeł 
Kozy.       (M)

Piłkarze UKS Kozy z rocznika 2013 doczekali się 
w styczniu pierwszego turniejowego zwycięstwa, które 
miało szczególny wymiar.
Ogromnej dawki radości zawodnicy z Kóz doświadczyli w na-
stępstwie halowego turnieju w Dankowicach, w którym nie za-
znali porażki. Podopieczni trenera Adriana Kozieła aż trzykrotnie 
pokonywali drużyny przeciwne – LKS Bestwina 2:0, Sportlandię 
2:1 i Sadi Dankowice 3:2. Z kolei remisem 0:0 zakończyła się ich 
potyczka z rówieśnikami KS Bestwinka. – Turniej stał na wysokim 
poziomie i był bardzo wyrównany, a to sprawia, że sukces jest jesz-
cze cenniejszy – podkreślają w UKS Kozy. Sięgający po puchar 
młodzi kozianie mieli jeszcze jeden powód do oceniania turnieju 
w samych superlatywach. Medale za najwyższe miejsce przyszło 
im odbierać z rąk Macieja Sadloka, aktualnego piłkarza Wisły Kra-
ków, a w przeszłości także reprezentanta Polski.              (M)

Reprezentanci UKS Victoria Kozy 
zaliczyli wartościowe starty, które 
niewątpliwie zaprocentują w przy-
szłości młodych adeptów pływania.

W Olsztynie podczas Zimowych Mi-
strzostw Polski w kategorii juniorów 
młodszych barwy klubu z Kóz bro-
nili Zuzanna Bącal, Magdalena Filek 
i Mikołaj Borkowski. Startowali oni na 
różnych dystansach, w większości pobi-
jając swoje życiowe rekordy. Z uzyska-
nych osiągnięć na odnotowanie zasłu-
guje zwłaszcza finał B i ostatecznie 17. 
miejsce Borkowskiego na dystansie 100 
metrów stylem klasycznym.
Jeszcze przed świętami Victoria obecna 
była w Oświęcimiu na prestiżowych za-
wodach pod patronatem Pawła Korze-
niowskiego. Udział w nich wzięło 647 
zawodników z aż 103 klubów. Najwyż-
sze lokaty zdobyli Milena Malarz (11. na 
100 m stylem dowolnym) i Maja Wójcik 
(14. na 100 m stylem klasycznym).

Umiejętności podopieczni koziańskie-
go klubu pływackiego poprawiają tak-
że systematycznie podczas żmudnych 
treningów. Tu warto nadmienić choć-
by o wspólnych szlifach z zawodnikami 

czeskiego TJ TZ Trinec, które w świet-
nej atmosferze zawitały również na 
pływalnię w Kozach.   

(RED)

Noworoczne granie

foto: CSW w Kozach

Medale od reprezentanta

foto: UKS Kozy

Kolejne pływackie szlify

foto: Victoria Kozy
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Postać i działalność ks. Stanisława Stoja-
łowskiego silnie odbiła się w społeczeń-
stwach Bielska i Białej. Jego obecność 
w tych ośrodkach miejskich na pocz. XX w. 
miała duże znaczenie dla ukształtowa-
nia się nie tylko narodowej świadomości 
mieszkańców tego regionu, ale także roz-
budzenia świadomości o swoim miejscu 
w strukturze społecznej kraju. W tym cza-
sie ks. Stojałowski oddziaływał także na 
mniejsze okoliczne miejscowości. W tym 
aspekcie należy wspomnieć o Stowarzy-
szeniach „Bratnia Pomoc”, jakie zostały 
założone w kilku miejscowościach powiatu 
bialskiego w tym również w Kozach.
Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” były or-
ganizacjami samopomocowymi. Statut 
przewidywał: „niesienie chrześcijańskiej, 
bratniej pomocy członkom swoim w ich 
potrzebach duszy i ciała, pielęgnowanie 
wzajemnej miłości, braterskiego ducha, 
pożycia i jedności stowarzyszonych”. Cele 
te miano realizować poprzez bezzwrotne 
zapomogi, udział lub pomoc w pogrzebach 
członków stowarzyszenia lub ich małżon-
ków, odwiedzanie chorych oraz pomoc 
przy zawieraniu małżeństw poprzez „do-
starczanie środków do rozpoczęcia gospo-
darstwa domowego”.
W aktach CK Starostwa w Białej zachowa-
ła się pewna liczba dokumentów dotyczą-
cych „Bratniej Pomocy” w Kozach. Jest to 
głównie korespondencja, która dotyczyła 

planowanych zebrań lub zabaw, a także 
inne zróżnicowane materiały, rzucają-
ce więcej światła na inne aspekty historii 
„Bratniej Pomocy” w Kozach.
Najstarszy dokument pochodzi z 29 kwiet-
nia 1905 roku i jest to pismo skierowane do 

CK Starostwa przez CK Namiestnictwo we 
Lwowie. W piśmie tym oznajmiono, że nie 
zakazano funkcjonowania Stowarzyszenia 
„Bratnia Pomoc” w Kozach. Stwierdzono 
tym samym, że przedstawiony kilka tygo-
dni wcześniej statut nie narusza przepisów 
państwowych. Ze sprawą powołania do 
życia „Bratniej Pomocy” w Kozach wiąże 
się również pismo podpisane przez ks. Sto-
jałowskiego oraz jego bliskiego współpra-
cownika – Stanisława Stohandla. Pismem 
tym informowano o zwołaniu w Kozach na 
12 czerwca 1905 roku zebrania, na którym 
miała zostać omówiona organizacja „Brat-
niej Pomocy”.
Już w sierpniu 1905 roku „Bratnia Po-
moc” zorganizowała w Kozach wycieczkę 

i zabawę. Zachowało się zaproszenie na 
to przedsięwzięcie, które miało się odbyć 
u stóp „gór Kózkich”, a które rozpoczynało 
się w niedzielę o godzinie drugiej po połu-
dniu pochodem z muzyką. Pochód miał 
swój początek koło strażnicy. Akcja ta była 
bacznie obserwowana przez władze, ponie-
waż istniały doniesienia, że na tej zabawie 
miał odbyć się nielegalny wiec socjalno-
-demokratyczny. W 1912 roku w ogrodzie 
„Bratniej Pomocy” zorganizowano zabawę 
taneczną z „muzyką dętą”.
W aktach przede wszystkim zachowały się 
zgłoszenia walnych zgromadzeń. Program 
takich zebrań nie był zróżnicowany – obej-
mował sprawozdanie i wybór nowych 
władz Stowarzyszenia. Zebrania odbywa-
ły się przeważnie w domu Stowarzyszenia 
pod numerem 368. Tylko w 1905 roku 
pojawiła się lokalizacja pod numerem 4, 
z dookreśleniem „u Ignacego Hałatka”. Na 
jednym z takich zebrań swoje sprawozda-
nie przedstawił Ludwik Dobija – poseł do 
austriackiej Rady Państwa.
Prezentacja najciekawszych dokumentów 
dotyczących „Bratniej Pomocy” w Kozach 
już niebawem będzie dostępna na specjal-
nej wystawie internetowej przygotowanej 
we współpracy Archiwum Państwowego 
w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach.

(Michał Jarnot - Archiwum Państwowe w Katowi-

cach Oddział w Bielsku-Białej)

Wincenty Byrski (1870-1939), koziański 
poeta przełomu XIX i XX w. pozostaje po-
stacią w dalszym ciągu nieznaną szerszemu 
gronu odbiorców, w tym także mieszkań-
ców Kóz. Twórczością tego wyjątkowe-
go autora od lat zajmuje się prof. UP dr 
hab. Marceli Olma, filolog, językoznawca, 
pracownik naukowy Instytutu Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, badacz kultury postrzeganej 
przez pryzmat języka tekstów użytkowych 
i poetyckich, prywatnie – kozianin. 
Ukoronowaniem wieloletnich badań nad 
twórczością Byrskiego jest praca prof. 
Olmy „Wokół języka poetyckiego Win-
centego Byrskiego. Studia ze stylistyki 
i lingwistyki kulturowej”, która właśnie 
wydana została nakładem Wydawnictwa 
Naukowego Uniwersytetu Pedagogiczne-
go. Obszerna, bo ponad trzystustronico-
wa, praca rzuca nowe światło na twórczość 

Wincentego Byrskiego, stawiając jego po-
ezję w jednym szeregu z utworami młodo-
polskich mistrzów. Jak czytamy w recenzji 
książki „Autor, zapewnia W. Byrskiemu 
należne mu miejsce w historii literatury 
polskiej”. Dodajmy, że to właśnie w zbio-
rach Izby Historycznej im. Adolfa Zubera 
przechowywana jest spuścizna poety w po-
staci licznych rękopisów i maszynopisów 
przekazanych przed laty przez panie Bo-
gumiłę Jaworską i Helenę Giergiel-Byrską 
– bratanice poety. Praca M. Olmy stanowi 
kolejny pretekst do podjęcia działań, zmie-
rzających do ukazania się drukiem twór-
czości Byrskiego. 

Książka będzie dostępna w księgozbiorze 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 
oraz jest do nabycia w sklepie interneto-
wym Wydawnictwa Naukowego UP.

(GBP)

„Bratnia Pomoc” ks. Stanisława Stojałowskiego w Kozach

Młodopolski poeta z Kóz

foto: arch. GBP
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W grudniu rozstrzygnięto 3. edycję kon-
kursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży. 
Zadaniem było przygotowanie projektu 
ekologicznego, docelowo mogącego być 
realizowanym w naszej miejscowości. 
I przyznać trzeba, że ciekawych pomysłów 
nie zabrakło!
Spośród 33 zgłoszonych prac jury nagro-
dziło autorów pięciu projektów. Za naj-
ciekawszy uznano propozycję Sylwii Za-
czek, Laury Muchy oraz Oliwii Krzak (kl. 
7 SP1). Ich projekt zakładał utworzenie 
ścieżki dydaktycznej w przestrzeni parku 
opartej o kody QR – nazwy drzew, sie-
dlisk oraz zwierząt występujących na tym 
obszarze (wraz z opisami) oraz montaż 
„hoteli dla owadów”, rabatek kwiatowych 
i ławeczki ekologicznej. Druga lokata to po-
mysł Magdaleny Kanik, Katarzyny Hole-
rek i Dominiki Gacek (kl. 8 SP2) – przewi-
dywał on, iż za oddanie 10 kg nakrętek na 
cele charytatywne, mieszkańcy danej po-
sesji otrzymają zgniatarkę do butelek pla-
stikowych, co miałoby docelowo zmniej-
szyć objętość odpadów. Trzecie miejsce 
przyznano Justynie Sołczykiewicz, Marii 
Malarz i Patrycji Skrudlik (kl. 3 LO). Ich 
koncepcja przewidywała nasadzenie drzew 

przez instytucje oświatowe oraz koziańskie 
stowarzyszenia wraz z nadaniem im imion 
i objęciem patronatu. 
Przyznano również dwa wyróżnienia. Ni-
kola Ropska, Lena Heller i Michał Skrudlik 

(kl. 8 SP2), zaproponowali wizję „śpiewa-
jących” koszy przy prawidłowej segrega-
cji, co miałoby przede wszystkim pomóc 
kształtować odpowiednie nawyki przed-
szkolakom. Zuzanna Gałuszka i Zuzanna 
Kućka (kl. 3 LO), zaproponowały zaś po-
mysł cyklu warsztatów z tematyki „zero 
waste” dla młodzieży. – Projekty wypełnia-
ne były na identycznym wniosku jak przy 
budżecie obywatelskim. Była więc okazja 

do nabycia nowych umiejętności, co być 
może zaowocuje pomysłami w kolejnych 
edycjach? – zastanawiają się organizatorzy. 
Zapewne będzie też okazja, by wziąć udział 
w 4. odsłonie konkursu ekologicznego. 

Wszak miniona już edycja pokazała, że 
ciekawych i intrygujących inicjatyw wśród 
młodych osób nie brakuje. – Pamiętajmy, 
że nasze podejście do ekologii i otoczenia 
jest wyrazem troski i szacunku do wspólne-
go dobra – podkreślają organizatorzy. 
Organizatorem konkursu była Młodzieżo-
wa Rada Gminy przy współpracy z Refera-
tem Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska.               (DT/RED)

Ekologiczna pomysłowość

foto: arch. 

Koziańskie anegdoty ponownie!
Po sukcesie pierwszej edycji konkursu 
„Koziańskie anegdoty”, startuje jego 2. 
edycja! Ponownie więc na naszych ła-
mach przeczytać będzie można zabaw-
ne wspomnienia.
Przypomnijmy, że głów-
nym zamierzeniem za-
bawy jest przygotowanie 
w formie pisemnej aneg-
doty dotyczącej naszej 
miejscowości. Krótkiej, 
zabawnej, osobistej lub 
zasłyszanej historii zwią-
zanej z Kozami i życiem 
naszych mieszkańców. 
– W zasadniczej części 
regulamin nie został 
zmieniony w porówna-
niu do pierwszej edy-
cji. Tym razem jednak 
ograniczyliśmy liczbę anegdot nadsyłanych 
przez jedną osobę w danym miesiącu. Każ-
dy z uczestników może więc w danym mie-
siącu nadesłać dwie propozycje – tłumaczą 

organizatorzy. Szczegółowe zapisy znaj-
dziemy natomiast na stronie internetowej 
Domu Kultury – www.domkultury.kozy.pl. 
Zabawa potrwa do czerwca br., a każdego 

miesiąca wybierane będą 
trzy najlepsze zdaniem jury 
anegdoty, publikowane na-
stępnie na naszych łamach. 
Następnie spośród wszyst-
kich zwycięskich prac, wyło-
niona zostanie „Super aneg-
dota 2022”. 
W konkursie wziąć mogą 
udział osoby pełnoletnie 
oraz dzieci, które ukończy-
ły 13 rok życia (za zgodą 
opiekuna prawnego). Wa-
runkiem uczestnictwa jest 
przygotowanie pracy trak-
tującej o naszej miejscowo-

ści i życiu mieszkańców Kóz. Konkurso-
we zgłoszenia nadsyłać można mailowo 
(domkultury@dk.kozy.pl, utw@kozy.pl), 
listownie (na adres Domu Kultury, ul. 

Krakowska 2), lub składać osobiście 
w Domu Kultury lub Gminnej Bibliote-
ce Publicznej. 
Mamy nadzieję, że zabawa dostarczy nam 
wszystkim kolejnej porcji radości i uśmie-
chu. „Z czego się śmiejecie? Z siebie sa-
mych się śmiejecie!“ (N. Gogol)
Organizatorami konkursu są Dom Kultu-
ry, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Uni-
wersytet Trzeciego Wieku.                 (KA/RED)

Poprawna odpowiedź w naszej krzy-
żówce w grudniu to: Rodzinne świę-
ta. Nagrodę otrzymuje Iwona Ekiert.

(RED)
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Jakub Rzepecki z Kóz, wychowanek 
Studia Tańca RootArt Kozy, osią-
gnął sukces jako uczestnik programu 
„You Can Dance – Nowa Generacja”. 
Sam młody tancerz oraz jego mama 
Agnieszka Skoczylas-Rzepecka, która 
z powodzeniem prowadzi szkołę tańca 
w Kozach, opowiadają nam o swoich 
przeżyciach związanych z rozwojem 
pasji i wytrwałym dążeniem do reali-
zacji marzeń.
Redakcja: Jak i kiedy tak naprawdę 
zaczęło się zainteresowanie tańcem 
u Kuby?
Kuba Rzepecki: Zaczęło się od tego, że 
moja mama założyła studio tańca RootArt. 
Kiedy chodziła do grup sprawdzać jak so-
bie radzą, to z zaciekawieniem podgląda-
łem jak tańczą i spodobało mi się to. Gdy 
raz przyszedłem z mamą do grupy, w której 
tańczono breakdance, a było tam też dużo 
moich kuzynów, stwierdziłem, że spróbuję 
i ja. Okazało się, że to jest to, co chcę robić. 
6 lat spędziłem na breakdance, aż moje 
ciało „zaprowadziło” mnie na taniec współ-
czesny, który bardzo mi odpowiada.
Agnieszka Skoczylas-Rzepecka: Ta-
niec w naszej rodzinie jest od dawna obec-
ny. Zakładając szkołę tańca spełniłam swo-
je największe marzenie, które kontynuuję 
do dziś, bo szkoła tańca RootArt Kozy ist-
nieje już od 2010 r. Kuba swoją przygodę 
z tańcem rozpoczął w roku 2013. Pierwsze 
kroki stawiał w stylu breakdance, następnie 
dołączył również hip-hop. Pomimo mło-
dego wieku jego rozwój taneczny przyno-
sił pierwsze wyróżnienia oraz chęć udziału 
w występach turniejowych i charytatyw-
nych.
Red.: Skąd pomysł udziału w popu-
larnym programie telewizyjnym „You 
Can Dance”?
K.R.: Pomysł ten podsunęła mi moja in-
struktorka Sara Handzlik, która chciała, 
żebym się otworzył i stał się pewniejszy 
siebie. Aby pojechać na pre-casting trze-
ba było zgłosić się poprzez wypełnienie 
formularza i czekać na telefon z produk-
cji w razie pozytywnego odbioru. Tak się 
stało, że zadzwoniono również do mnie. 
Kiedy się o tym dowiedziałem nie mogłem 
przestać się cieszyć. 
A.S-R.: Wiele razy Kuba wspominał, że 
może wyśle swoje zgłoszenie na casting 
do programu „You Can Dance”. Nie 
wzięliśmy tego jednak za bardzo do sie-
bie. Pewnego dnia przyszedł i powiedział: 

„Jest – zdążyłem! Dziś był ostatni dzień na 
wysłanie zgłoszenia do programu”. Popa-
trzyliśmy z mężem na siebie i z niewielkim 
uśmiechem stwierdziliśmy, że... zrobimy 
sobie wycieczkę. Jak się okazało, trwała ona 
6 miesięcy, dodam niezapomnianych dla 
nas miesięcy.
Red.: Jak Państwo odbierali występy 
Kuby?
A.S-R.: Wystę-
py Kuby przy-
nosiły nam co 
tydzień wielką 
niespodziankę, 
bo Kuba nigdy 
nie zdradził, jaki 
układ będzie 
w następnym 
odcinku. Chciał, 
abyśmy na żywo 
widzieli rezul-
tat tygodnio-
wej pracy. Nie 
ukrywamy, że 
z mężem wy-
laliśmy morze 
łez wzruszeń, 
a nasze serca 
w takim rytmie 
dawno nie biły. 
Były to chwile 
emocjonujące 
i trzymające 
w napięciu do 
ostatniej chwi-
li, a werdykt 
i słowa jesteś 
w kolejnym odcinku wywoływały szczęście 
i uśmiech, choć również obawy odnośnie 
tego, jak Kuba zniesie kolejny tydzień tre-
ningów od rana do wieczora. Pokazywał 
nam, że jest silny fizycznie i psychicznie. 
Mierząc się z coraz większym zmęczeniem, 
kontuzjami i narastającą rywalizacją, przez 
cały program nie stracił pogody ducha, po-
zytywnego nastawienia i chęci do dalszego 
rozwijania.
Red.: Jak czuł się Kuba jako uczestnik 
znanego show? Coś zmieniło to w jego 
życiu?
K.R.: Na tej wielkiej scenie nowej ge-
neracji czułem się cudownie. Te kamery 
i światła robiły na mnie ogromne wrażenie. 
Byłem bardzo dumny z siebie, bo gdyby 
nie to, że ciężko pracowałem nie mógł-
bym spełnić swojego marzenia. Moje życie 
zmieniło się o 180 stopni, ponieważ musia-

łem wyjechać do Warszawy, zostawić swo-
ich przyjaciół, na chwilę odstawić szkołę 
i postawić wszystko na jedną kartę.
Red.: Jakie są dalsze plany Kuby? Czy 
z tańcem wiąże w jakiś sposób swoją 
przyszłość?
K.R.: Chciałbym dostać się do XXX Li-
ceum Ogólnokształcącego w Krakowie, 

żeby dalej rozwijać się 
w tańcu. Tam mam do 
tego ogromne możli-
wości. W przyszłości 
chciałbym występo-
wać na wielkich sce-
nach tanecznych w Los 
Angeles z najlepszymi 
gwiazdami. 
A.S-R.: Kuba coraz 
częściej wspomina, iż 
swoje dalsze wykształ-
cenie chciałby kon-
tynuować w stronę 
tańca, co nas bardzo 
cieszy. Zarazem myśl, 
że będzie musiał swoje 
zamiłowanie rozwijać 
z dala od domu wzbu-
dza lekki niepokój. Ale 
oczywiście będziemy 
go w tym wspierać 
i dodawać siły na każdy 
kolejny dzień w rozwo-
ju swojej pasji i przy-
szłości.
Red.: Co w tańcu 
Kuba uważa za naj-
ciekawsze? Dlaczego 

warto innych do tego rodzaju aktyw-
ności, spędzania czasu namawiać? 
K.R.: W tańcu najciekawsze, jak i najważ-
niejsze dla mnie są emocje jako forma prze-
kazywania ruchem ciała tego, co się czuje. 
Można powiedzieć, że jestem w tym spe-
cjalistą, ponieważ zawsze swoimi emocja-
mi tańczę. Ze swojej strony mogę stwier-
dzić, że warto zachęcać innych do tańca, bo 
tak można odkryć samego siebie, przeko-
nać się co nas cieszy albo w jakim kierunku 
chcemy pójść w przyszłości. 
A.S-R.: Kuba wiele razy wspominał, iż po-
przez taniec może wyzwalać emocje, które 
świetnie przekładały się również na widow-
nię. Udowodnił sobie i innym, że warto re-
alizować marzenia, rozwijać swoje talenty 
i nie przestawać wierzyć w siebie. My wie-
rzymy w niego i jesteśmy z nim i jego pasją 
każdego dnia.

Tak spełnia się taneczne marzenia
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Koziański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku rozpoczął kolejny rok swojego 
funkcjonowania, chociaż jego dzia-
łania musiały zostać zrewidowane 
przez pandemię. Dalekosiężne plany, 
głównie z racji pojawiających się ob-
ostrzeń, zamienione zostały na mniej-
sze i bardziej realne cele, a wszelakie 
inicjatywy podejmowane są na miarę 
aktualnych możliwości.
Oprócz aktywności, które rozpoczęły się 
już w październiku 2021 r., a więc gimna-
styki, zajęć tanecznych oraz nauki języka 
angielskiego, zainicjowano również zajęcia 
na basenie. Jeszcze w październiku grupa 
słuchaczy korzystając z pięknej jesiennej 
pogody wędrowała ścieżkami Beskidu Ży-
wieckiego, zdobywając zlokalizowany na 
wysokości 954 m Rachowiec. W drodze 
powrotnej do Zwardonia podziwiano zaś 
beskidzkie krajobrazy ze ścieżki spacero-

wej zwanej „Aleją Zakochanych”.
W czasie wykładów już przeprowadzonych 
prelegenci zaznajamiali słuchaczy z różny-
mi problemami. Bartłomiej Jurzak przybli-
żył tematykę architektury ludowej na przy-
kładach dawnych budynków w Kozach. 
Rafał Matlak poruszył zagadnienia Odna-
wialnych Źródeł Energii. Dla Jacka Kachla 
wykład „Jak Bielsko z Białą się łączyło i co 
z tego wynikło” stał się również pretekstem 
do przedstawienia licznych ciekawostek 
z historii, które nie są powszechnie znane. 
UTW po raz kolejny gościło Dawida Stań-
ka. Tym razem słuchacze poznali bliżej 
kwestie związane z technologią rozszerzo-
nej i wirtualnej rzeczywistości wraz z moż-
liwościami jej praktycznego zastosowania, 
np. smartfona do zabawy i nauki. „Cztery 
obrazy z historii Kóz” to z kolei opowie-
ści Mirosława Frączka dotyczące różnych 
problemów i epok. Wszystkie obrazy łączył 

temat koziański – było o drewnianym sufi-
cie z dawnego kościoła, o zamku na Wołku, 
terrorze „Czerwonej wdowy” i koziańskich 
nazwiskach w XVI w. Ostatnim wykładem 
przed świąteczną przerwą był ten autor-
stwa Sebastiana Harężlaka, a dotyczący 
bezpieczeństwa i zagrożeń w cyberprze-
strzeni, który można było śledzić na żywo 
w Internecie, dzięki transmisji online na ka-
nale YouTube Domu Kultury w Kozach.
Dużym zainteresowaniem cieszył się po-
nadto wieczór z piosenką autorską Mag-
daleny Kubicy „Zarażona poezją”, której 
towarzyszył Dariusz Biela (fortepian) oraz 
Wojciech Rusztyn (prowadzenie).
Czy rok 2022 będzie dla UTW łaskawy? 
Czas pokaże. Zapraszamy na zajęcia, ko-
lejne wykłady – każdy wtorek o godzinie 
16.30, a 8 lutego na coroczne spotkanie 
integracyjne słuchaczy Koziańskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.       (R)

Na przełomie stycznia i lutego roz-
strzygnięta zostanie 3. edycja konkursu 
„Osobowość Roku w Gminie Kozy”. 
Przybliżamy – zachowując kolejność alfabe-
tyczną – zgłoszone kandydatury. 
Tym razem nominowanych zostało 8 
osób, nazwisko jednej z nich mogliśmy do-
strzec również na ubiegłorocznej liście. Co 
ciekawe, aż trzy różne wnioski wpłynęły 
w przypadku uczestnika znanego telewi-
zyjnego show – Jakuba Rzepeckiego. 
Nominacje:
Alicja Frączyk – pielęgniarka środowi-
skowa, od wielu lat niosąca pomoc każ-
demu potrzebującemu. Zaangażowana, 
oddana swojej pracy w każdym momencie, 
co szczególnie dostrzec można było w naj-
trudniejszych okresach pandemii. 
Konrad Hamerlak – jako dyrektor CSW 
inicjował liczne wydarzenia sportowe 
dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin, 
współorganizował akcje charytatywne.

Tomasz Kinecki – muzyk, perkusista, ini-
cjator wielu wydarzeń kulturalnych, założy-
ciel grupy Walimy w Kocioł, swoją pasją za-
chęca innych do przygody z instrumentami.
Mariusz Kołodziejczyk – konsekwent-
nie prowadził działania upamiętniające 
postać Tadeusz Ignacego Piznala – kozia-
nina, legionisty, sybiraka. M.in. dzięki jego 
staraniom pośmiertnie nadany został dla 
chorążego Krzyż Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski, wydano kilka publikacji oraz 
wyremontowano jego nagrobek.
Sylwia Malarz – wspiera kobiety walczące 
z rakiem piersi, uczestniczy w wielu akcjach 
profilaktycznych, będąc pacjentką po mastek-
tomii niezmiennie promuje zdrowy styl życia.

Radosław Michoń – autor niesamowitej 
przemiany stylu życia i utraty aż 40 kg. Po-
wrócił do biegania, regularnych ćwiczeń, 
dając wyjątkowy przykład i będąc motywa-
cją dla innych osób walczących z otyłością. 
Jakub Rzepecki – młody tancerz ze Studia 
Tańca RootArt, uczeń SP1, półfinalista te-
lewizyjnego show You Can Dance. Dał się 
poznać jako człowiek wielkiej pasji, odważ-
ny i zdeterminowany w dążeniu do celu. 
Piotr Szypuła – trener piłkarskich grup mło-
dzieżowych, sędzia piłkarski szczebla cen-
tralnego, zaangażowany i oddany sprawom 
związanym z aktywnością fizyczną, szczegól-
nie najmłodszych. Autor zwycięskiego pro-
jektu w Budżecie Obywatelskim na 2022 r.
Przypomnijmy, że w pierwszej edycji 
wyróżniono Dawida Woskaniana, w dru-
giej kapituła doceniła Justynę Kudelską. 
O rozstrzygnięciach w trzeciej odsłonie, 
poinformujemy w kolejnych wydaniach 
naszej gazety.                      (RED)

Seniorzy pozostają aktywni

Osobowość Roku – nominacje
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Grupa Seniorów (Aktywni 60+) z Koła 
PZERiI – 10 grudnia ub. r., zaprosiła do 
Domu Kultury w Kozach dzieci z nie-
pełnosprawnościami wraz z rodzicami 
i opiekunami ze Stowarzyszenia przy 
Kościele Św. Trójcy w Bielsku-Białej. 
Był Mikołaj rozdający prezenty i upo-
minki, były także występy artystycz-
ne i śpiew. Kilkanaście dni później 
– 29 grudnia ub. r., w kościele Św. 
Trójcy w Bielsku-Białej wraz z grupami 
z Bielska-Białej, Komorowic i dziećmi 

z niepełnosprawnościami 
ze stowarzyszenia 

seniorzy wystą-
pili na wspól-

nym kolę-
d o w a n i u 
w ramach 

podsumowa-
nia roku.  

(DK/R)

FERIE Z DOMEM KULTURY W KOZACH
KOLEJ NA RĘKODZIEŁO

Dom Kultury w Kozach zaprasza na zajęcia dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat 
podczas ferii zimowych w dniach 14-18 lutego 2022 r., w godz. 9:00-14:00.
Ilość miejsc ograniczona.
Koszt 250 zł od osoby.

Zapisy i płatność w biurze Domu Kultury w Kozach. 
Szczegóły na stronie www.domkultury.kozy.pl.

W programie:
ZAJĘCIA TWÓRCZE

• ceramika, malarstwo akrylowe dekoracyjne, 
• próby szkicu sylwetki damskiej, 
• kompozycje z drobnych dekoracji i błyszczących guzików,
• miniatury tkackie,
• malarstwo abstrakcyjne gestu, 
• tworzenie makiety kolejowej,

WYCIECZKI
• wyjazd pociągiem na spektakl teatralny do bielskiego Teatru Lalek Bania-

luka,
• przejazd pociągiem i zwiedzanie zajezdni kolejowej w Czechowicach-

-Dziedzicach.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie z przyczyn obowią-
zujących obostrzeń covidowych.

Po raz 21. odbył się w naszej miejsco-
wości Konkurs Szopek Bożonarodze-
niowych, a jury przyszło ocenić 19 
prac złożonych przez 22 uczestników. 
Co ciekawe, o zwycięstwie zdecydo-
wał jeden punkt.
Najwięcej – 54 „oczka”, zebrała wspólna 
praca Bartosza i Mateusza Gmaj, zdoby-
wając tym samym tytuł Szopki Roku 2021. 
Punkt mniej zgromadziła Wiktora Stolar-
czyk i Arkadiusz Boczek, tym uczestnikom 
przypadło więc ex-aequo 2. miejsce. Na 
podium znalazła się również Liliana Nycz 
(45 pkt.). Jury przyznało także 7 wyróż-
nień, otrzymali je: Gabriela Góra, Bartosz 
Stanisławski, Szymon Stanisławski, Łukasz 
Zawiślak, Wojciech Michoń, Wikotria Ra-
sała i Andrzej Drozd, Tatiana Malarz. Na-
groda internautów (377 głosów) trafiła do 
Wojciecha Michonia. 
– Gratulujemy uczestnikom mając na-
dzieję, że nagrody przygotowane z okazji 

jubileuszu 20-lecia założenia naszego sto-
warzyszenia przypadły do gustu i ucieszy-
ły wszystkich. Równocześnie dziękujemy 
za udział i piękne szopki zgłoszone do 
konkursu – uśmiechają się organizatorzy, 
przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz 
Promocji i Rozwoju Gminy Kozy.
A co warte podkreślenia, wystawa cieszyła 

się dużym zainteresowaniem. Tylko w nie-
dzielę – 18 grudnia, odwiedziło ją ponad 
100 osób. W naszej gazecie prezentujemy 
zdjęcie zwycięskiej szopki, wszystkie nie-
zmiennie można jednak obejrzeć na face-
bookowym profilu konkursowym - www.
facebook.com/KonkursSzopekWKozach.

(DK/RED)

Mikołajki i kolędo-
wanie z gwiazdą

Bożonarodzeniowe szopki

foto: arch. DK



19INWESTYCJE

Realizacja zwycięskiego projektu drugiej edycji Budżetu Oby-
watelskiego w Kozach – „Kozy CAMP – przystanek turystycz-
ny wraz z parkingiem”, dobiegła końca. Wędrówkę na Hrobaczą 
Łąką rozpocząć lub zakończyć możemy teraz w nowym miejscu.
Zgodnie z planowaną koncepcją w pobliżu ulicy Beskidzkiej (przy 
tzw. szlabanie) powstała specjalna wiata, gdzie możemy usiąść, od-
począć, biesiadować lub schronić się przed deszczem. Doposażo-
na została w ławeczki i stoły, obok przygotowano zabezpieczone 
miejsca na paleniska. W ramach projektu przebudowano i powięk-
szono również istniejący parking, co ułatwić ma codzienność oko-
licznym mieszkańcom oraz turystom udającym się na wędrówki.  
– To przestrzeń przygotowana z myślą o nas wszystkich, mająca 
sprzyjać odpoczynkowi i integracji na łonie natury – podkreśla Ju-
styna Kudelska, pomysłodawczyni projektu.           (RED)

Po krótkiej przerwie wznowione zostały prace związane 
z przebudową ulic Kalinowej, Lipowej oraz Morelowej. 
Drogowcy przystąpili do przebudowy odcinka ulicy Lipowej 
– od skrzyżowania z ulicą Morelową do skrzyżowania z ulicą 
Przecznią. To rzecz jasna m.in. przygotowanie podbudowy 
drogi oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej. W ramach prac 
zabudowane zostaną również dwa wyniesione skrzyżowania, 
mające zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich użytkowników 
drogi. Powstaną na skrzyżowaniu ulicy Lipowej z Kalinową 
oraz Morelową. 
W ubiegłym roku w ramach inwestycji kompleksowo przebu-
dowano już jezdnię oraz pobocza na ulicy Kalinowej i Mo-
relowej oraz w części ulicy Lipowej (do skrzyżowania z ulicą 
Kalinową). Do inwestycji powracać będziemy w kolejnych 
wydaniach naszego miesięcznika.

(RED)

Flota samochodowa Komisariatu Policji w Kobierni-
cach wzbogaciła się o nowe dwa pojazdy. W grudniu 
ub. roku nowe radiowozy uroczyście przekazane zosta-
ły policjantom. 
Do dyspozycji mundurowych trafiła oznakowana, hybrydowa 
Toyota Corolla oraz nieoznakowana Kia Cee’d. – Dwa po-
jazdy zastąpią dotychczasowe, wyeksploatowane samocho-
dy. To dla nas ważny zakup, szczególnie w dobie pandemii. 
Poza standardowymi czynnościami, codziennie sprawdzamy 
m.in. osoby będące na kwarantannach, co wiąże się ze stałym 
wykorzystaniem pojazdów – tłumaczy asp. Kamil Martyniak, 
komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach. 
Na zakup nowych samochodów dla policji przeznaczonych 
zostało łącznie ponad 200 tysięcy złotych. Środki na ten cel wy-
asygnowano z funduszu policji, Starostwa Powiatowego w Biel-
sku-Białej oraz budżetów gminnych – Kóz, Porąbki oraz Wila-
mowic. – Cieszy dobra współpraca w tym zakresie wszystkich 
instytucji, wszak wspólnie wypełniamy zadania związane z bez-
pieczeństwem naszych mieszkańców – mówi asp. Martyniak. 
Symboliczne, uroczyste przekazanie kluczyków do pojazdów 
odbyło się w grudniu, naszą miejscowość reprezentował wójt  
Jacek Kaliński.              (MS)

„Kozy Camp” gotowy!

Osiedlowa przebudowa Radiowozy dla policji

foto: arch. Policjafoto: MS

foto: MS



Kalendarz terminów płatności w 2022 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

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 nieruchomości

do 15 każdego miesiąca 

II-XII raty


