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STYCZEŃ 2023 WYDARZENIA

Orkiestra świąteczno-noworocznie

Urzędowy przewijak

Gmina Kozy gra z WOŚP!

100 lat kozianki

Ogólnodostępny przewijak dla dzieci zamontowano w budynku 
Urzędu Gminy w Kozach w ramach przedsięwzięcia pn. „Popra-
wa dostępności Urzędu Gminy w Kozach” i projektu „Dostępny 
Samorząd – granty” realizowanego przez PFRON. Przewijak 
zlokalizowany został w toalecie na parterze budynku, dzięki cze-
mu dostęp do niego jest w pełni bezproblemowy. A skorzystać 
może z niego każda osoba odwiedzająca Urząd Gminy w godzi-
nach jego pracy, co dodatkowo ułatwić ma załatwianie różnych 
spraw rodzicom i opiekunom małych dzieci. W ramach progra-
mu skorzystano również z pomocy specjalisty – doradcy w spra-
wach dostępności.                   (UG)

foto: arch. UG 

Mieszkanka naszej miejscowości – Joanna Gretka w grudniu 
obchodziła wyjątkową rocznicę 100-nych urodzin. Dostojną ju-
bilatkę odwiedził Jacek Kaliński – wójt gminy Kozy, składając 
w imieniu całej naszej społeczności serdeczne życzenia, wręcza-
jąc równocześnie kwiaty, prezent, kosz ze słodkościami i list gra-
tulacyjny. To trzecia ubiegłoroczna wyjątkowa rocznica urodzin 
– w Kozach mieliśmy więc trzy osoby w wieku powyżej 100 lat. 
Wcześniej swoją okrągłą rocznicę obchodziła Helena Malarz, 
101. urodziny świętował natomiast Karol Handzlik. Najlepsze 
życzenia dla jubilatów kierujemy również jako redakcja. 

(RED)

foto: arch. DK

foto: arch. UG

To już tradycja – w okresie świąteczno-noworocznym muzycy Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej nie próżnują. Były więc występy świątecz-
ne w ramach kiermaszu, a także kolęda i zbiórka dla Antosia Wawaka. 
– Cieszymy się, że mogliśmy kolędować w tak szczytnym celu – pod-
kreślają wspólnie. W drugą sobotę stycznia odbył się natomiast Kon-
cert Noworoczny. To nieodzowne wydarzenie naszej orkiestry, moż-
liwość zaprezentowania umiejętności przed swoją publicznością. Nie 
zabrakło też emocji i wzruszeń – współpracy z artystami Kojzkiego 
Kolektywu Artystycznego oraz odznak Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr przyznanych dla poszczególnych muzyków za wieloletni 
staż i występy w MOD Kozy.                 (RED)

Podobnie jak w ubiegłym roku Gmina Kozy dołącza do wsparcia 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystko rzecz jasna 
za sprawą licytacji i nieszablonowych pomysłów. Przypomnij-
my, że w ubiegłym roku mogliśmy wylicytować koszenie ogrodu 
przez… wójta i jego zastępcę! O jakim wydarzeniu mowa w tym 
roku w ramach 31. Finału WOŚP? – Niebawem szczegóły w sie-
ci, mamy nadzieję, że pomysł przypadnie Państwu do gustu – ta-
jemniczo zapowiada Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. Zachęca-
my więc do śledzenia gminnego profilu w serwisie facebook.com 
oraz strony internetowej – kozy.pl, gdzie w najbliższych dniach 
opublikowane zostaną wszystkie informacje.             (RED)
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W grudniu odbyło się doroczne, wyjątkowe spotkanie wójta gminy Kozy z jubilatami świętującymi okrągłe rocznice poży-
cia małżeńskiego: 50, 55, 60 i 65 lat. W Pałacu Czeczów pojawiło się 14 z 42 zaproszonych na tę uroczystość par. 

Tradycyjnie na wstępie nowego roku 
korzystając z danych Urzędu Stanu 
Cywilnego przybliżamy najważniejsze 
liczby związane z naszą miejscowością. 
Na koniec 2022 roku Kozy liczyły 13 
032 mieszkańców – 6197 mężczyzn 
i 6678 kobiet, to wzrost o 7 osób 
względem roku 2021. Urodziło się 
108 dzieci (52 chłopców, 56 dziew-

czynek), a najpopularniejsze imiona to 
Emilia i Franciszek. Zmarło 151 osób 
(79 mężczyzn, 72 kobiety), a związek 
małżeński zawarło 105 mieszkańców 
(59 mężczyzn, 46 kobiet). Podobnie 
jak w roku 2021, najpopularniejsze 
nazwiska to Honkisz (233 osoby), 
Handzlik (218), Jurzak (167), Malarz 
(164), Nycz (157). 
Urząd Stanu Cywilnego sporządził 50 
aktów małżeństwa, 87 aktów zgonu i 12 

aktów urodzenia wpisanych 
do rejestru na podstawie 

dokumentów z zagrani-
cy (Wlk. Brytania (5), 
Ukraina (2), Irlandia 
(2), Niemcy (1), Hisz-

pania (1), Czechy (1). 
Szczegółowe opraco-
wanie statystyczne, 
w odniesieniu również 
do roku 2021, znaleźć 

można w sekcji ak-
tualności na stro-
nie www.kozy.pl.               

 (RED)

„Widzimy się w Kozach” – dzięki od-
blaskom! To nawiązanie do konkursu, 
który zorganizowany został przed na-
dejściem Świąt Bożego Narodzenia.
To nietypowa, ale bezsprzecznie wartościo-
wa inicjatywa. W ramach unikatowego kon-
kursu należało nałożyć na siebie dostępne 
odblaski, wykonać zdjęcie, po czym zamie-
ścić je w komentarzu na Facebooku pod po-
stem konkursowym. Taka właśnie inicjaty-
wa miała na celu pokazać szerokiemu gronu 
odbiorców, w jaki sposób odblaski popra-
wiają widoczność każdego z nas na drodze. 
A skoro był konkurs, to i nagroda – wygrać 
można było choinkę ufundowaną przez fir-
mę Olma – Szkółka Roślin Ozdobnych.
Na tym nie koniec. Radni Gminy Kozy zaini-
cjowali akcję, w myśl której każdy, kto nie po-
siada odblasków, mógł zgłosić się do radnych 
w celu ich otrzymania. Odblaski trafiły również 
do Policji celem ich dystrybucji w koziańskiej 
społeczności. Wszystko to dla bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, które każdego z nas w nie-
mal równym stopniu dotyczy.                         (RED)

Odblaski ważne 
i potrzebne

Małżonkowie docenieni

Były więc życzenia, pamiątkowe dyplomy 
i upominki dla wszystkich. Dodatkowo 
małżonkowie celebrujący Złote Gody – 
50 lat razem, odznaczeni zostali medalami 
„za długoletnie pożycie małżeńskie” przy-
znanymi przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. Najlepsze życzenia składali 
jubilatom także zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego – Lucyna Greń 
oraz proboszcz parafii pw. śś. ap. Szymona 

i Judy Taduesza – ks. Andrzej Piotrowski. 
Jubileusze małżeńskie to doroczne wyda-
rzenie będące okazją do uhonorowania 
par małżeńskich z wieloletnim stażem za 
trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych 
rodzin, za ofiarną miłość, przykład życia, 
łzy smutku i radości, nieprzespane noce 
i za każdy siwy włos na skroni. – Gratulu-
jemy i dziękujemy za wyjątkowy przykład 
wspólnego życia, trwania w przysiędze 

małżeńskiej przez długie lata. Życzymy 
wszelkiej pomyślności, wielu wspólnie 
spędzonych lat w zdrowiu, szczęściu 
oraz wzajemnej miłości – mówił Jacek 
Kaliński, wójt gminy Kozy. Tegoroczne 
jubileusze świętowały 42 pary - 26 z nich 
obchodziło 50-lecie, 11 par cieszyło się z 
55-lecia, dwie pary celebrowały 60-lecie, a 
najdłuższy małżeński staż - 65-lat, wywo-
ływał uśmiech na twarzach 3 par.         (USC)

foto: arch. 

Kozy w liczbach

Liczba mieszkańców Kóz
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Relacja z XLVII sesji Rady Gminy Kozy
20 grudnia 2022 r. odbyła się XLVII sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) Nr XLVII/333/22 w sprawie planu 

pracy Rady Gminy Kozy na 2023 rok;
2) Nr XLVII/334/22 w sprawie przyję-

cia „Programu Opieki nad Zabytkami 
Gminy Kozy” na lata 2022-2025;

3) Nr XLVII/335/22 w sprawie uchwa-
lenia „Aktualizacji założeń do planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektrycz-
ną i paliwa gazowe dla Gminy Kozy”;

4) Nr XLVII/336/22 zmieniająca 
uchwałę Nr XXXIX/281/22 z dnia 
22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, stawek opłat 
za pojemnik o określonej pojemności 
oraz zwolnienia z części opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-

nymi właścicieli nieruchomości zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, położonych na te-
renie gminy Kozy;

5) Nr XLVII/337/22 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 XLVII/338/22 w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego z Gminą Bielsko-
-Biała dotyczącego powierzenia wy-
konania Gminie Bielsko-Biała przez 
Gminę Kozy zadania publicznego 
związanego z zapewnieniem opieki 
bezdomnym zwierzętom, pochodzą-
cym z terenu Gminy Kozy;

7) Nr XLVII/339/22 w sprawie zmia-

ny Uchwały Nr XXXVI/260/20 Rady 
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-
2035;

8) Nr XLVII/340/22 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XXXVI/261/21 Rady 
Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021 
roku, Uchwała Budżetowa na 2022 
rok Gminy Kozy;

9) Nr XLVII/341/22 w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kozy na lata 2023-2035.

10) Nr XLVII/342/22 Uchwała Budże-
towa na 2023 rok Gminy Kozy;

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. 

Informujemy, że w dniach 10-
28.02.2023 pracownicy Urzędu Gminy 
będą roznosić mieszkańcom decyzje 
podatkowe na 2023 rok oraz zawiado-
mienia dot. wysokości opłat za odpady 
komunalne. Decyzje oraz zawiadomie-
nia będą dostarczane od poniedziałku 
do soboty. Pracownicy Urzędu Gminy 
będą posiadać imienne upoważnienia 
i identyfikatory.
W przypadku niezastania mieszkań-
ca, o ile będzie to możliwe, pracow-
nik pozostawi w skrzynce pocztowej 
informację z imieniem i nazwiskiem 
oraz numerem kontaktowym, w celu 
uzgodnienia dogodnego dla obu stron 
terminu dostarczenia ww. decyzji oraz 
zawiadomień. 
UWAGA! Pracownicy Urzędu Gmi-
ny nie są upoważnieni do pobiera-
nia żadnych wpłat. Płatności można 
dokonywać wyłącznie na wskazane 
konta bankowe lub w godzinach 
otwarcia kasy Urzędu Gminy.     (UG)

Wszystkim mieszkańcom przybliżamy 
najważniejsze informacje, które doty-
czą utrzymania dróg na terenie gminy 
Kozy w sezonie zimowym 2022/2023.

Za zimowe utrzymanie dróg odpowia-
da: Kółko Rolnicze w Czańcu, 43-354 Cza-
niec, ul. Zagłębocze 7 (tel.: 33-810-91-08, 
605-518-093 oraz e-mail: kr@czaniec.pl).

Zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 
52 (ul. Bielska i Krakowska) leży w ge-
stii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Rejon w Pszczynie – tel. 32-
432-29-77. GDDKiA Oddział w Katowi-
cach prowadzi także całodobowy Punkt 
Informacji Drogowej – tel. 32-259-67-06.

Ul. Sobieskiego, Kęcka, Witosa i od-
cinek ul. Przeczniej od skrzyżowania 
z ul. Sobieskiego do Pisarzowic podle-
gają Zarządowi Dróg Powiatowych w Biel-
sku-Białej – tel. 500-159-100.

Zarządcą ul. Krańcowej i odpowiedzial-
nym za jej utrzymanie jest Miejski Zarząd 
Dróg w Bielsku-Białej – tel. 33-472-60-10.

Ulice odśnieżane w pierwszej kolejności: 
Beskidzka, Bagrówka, Chmielowa 
Cmentarna, Dworcowa, Działy, Ga-
jowa, Kościelna, Krzemowa, Legioń-
ska, Liliowa, Młyńska, Nadbrzeżna, 
Panienki, Piaskowa, Pod Grapą, Pod-
górska, Południowa, Przecznia, Prze-
mysłowa, Spacerowa, Spółdzielcza, 
Storczyków, Topolowa, Tęczowa, Wa-
pienna, Wiosenna, Wypoczynkowa, 
Zagrodowa, Zdrojowa, Złota.

Druga kolejność to pozostałe drogi 
w rejonach o dużej gęstości zabudowy 
i drogi osiedlowe, zaś trzecia – drogi pery-
feryjne, o małym zagęszczeniu budynków. 
W przypadku obfitych opadów śniegu 
drogi peryferyjne mogą być czasowo 
wyłączone z zimowego utrzymania.

Koszt odśnieżania za miesiąc grudzień wy-
niósł: 139.773,60 zł.

Prosimy mieszkańców o niepozosta-
wianie swoich pojazdów na ulicach 
i nieutrudnianie przejazdu pługów 
i pługosolarek, szczególnie w czasie ob-
fitych opadów śniegu.
Przypominamy również, że zgodnie 
z Ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach: Właściciele nieru-
chomości zapewniają utrzymanie czy-
stości i porządku przez uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy czym za taki chod-
nik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości.
Pod pojęciem właściciela nieruchomo-
ści rozumie się również współwłaści-
cieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posia-
dające nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także podmioty włada-
jące nieruchomością, w tym dzierżaw-
ców.

(UG)

OGŁOSZENIE
27 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w sali 
nr 11 Domu Kultury w Kozach, ul. 
Krakowska 2 odbędzie się Walne Ze-
branie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Spółki Wodnej w Kozach.

(SW)

Zimowe utrzymanie dróg KOMUNIKAT
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Felieton

Patrz, 
bądź rozsądny!

Choć w okresie jesienno-zimowym nasz 
dzień jest „krótszy”, cykl dnia i pęd ruty-
ny tych samych zachowań wypełnia życie 
człowieka. Do szkoły, do sklepu, do pracy, 
zawsze będąc trochę spóźnionym na kolej-
ne obowiązki dnia. I tak zatrzymajmy się na 
chwilę i wróćmy do tego czym kierujemy 
się w życiu i jakie zasady nim kierują. Zwy-
kle staramy się przewidywać zdarzenia. 
Samochód oddajemy do naprawy już przy 
pierwszych oznakach awarii, do lekarza 
idziemy jak już pojawiają się objawy, opał 
na zimę kupujemy przed zimą – o ile jest 
dostępny. I tak jest też w ruchu drogowym, 
wszyscy w nim bierzemy udział i wszyscy 
z niego korzystamy. Zasada przewidywa-
nia skutków naszego działania lub braku 
podejmowania działań jest niczym innym 
jak szczególną ostrożnością połączoną 
dość często z zasadą ograniczonego zaufa-
nia. A teraz przenieśmy się na obrazek ze 
znanego wszystkim parkingu przy pew-
nym sklepie na wiosce i postarajmy sobie 
wyobrazić rzecz, która pewnie każdemu 
kiedyś się zdarzyła, bądź widział podobne 
wydarzenie. W sklepie na zakupach jest 
rodzina, dwójka dzieci niezbyt jeszcze wy-
rośniętych lat 5 i 7, po zakończonych zaku-
pach chcą się ścigać do samochodu, jeden 
mówi do drugiego – kto pierwszy ten lep-
szy! I wybiegają przez automatyczne drzwi, 
nie zwracają uwagi na to, że zaraz zaczyna 
się przestrzeń, gdzie są pojazdy. Zajęci ry-
walizacją wybiegają sprzed busa prosto 
pod… Tu może zakończę ten wywód, 
zostawiając Państwu zastanowienie się, czy 
aby na pewno „pole position” do wejścia 
do sklepu jest w tym miejscu istotniejsze 
od stworzenia realnego zagrożenia utraty 
zdrowia i życia, czyjegoś dziecka, matki, 
rodziców, dziadków, ojców, znajomych…

(Przemysław Jakubowski – Gminna Rada 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)

W ciągu ulicy Przeczniej – przy skrzyżo-
waniu z ulicą Akacjową oraz w pobliżu 

skrzyżowania z ulicami Klonową i Rze-
mieślniczą – w ostatnich tygodniach 
pojawiło się dodatkowe oświetlenie 
przejść dla pieszych. Mocne, ledowe 
światło sprawia, że pieszy przekracza-
jący jezdnię po zmroku jest bardzo do-
brze widoczny dla kierowców, nawet 
w przypadku ciemnego ubioru.  Zabieg 
ma rzecz jasna na celu zwiększenie bez-
pieczeństwa wszystkich osób w ruchu 
drogowym w tych rejonach, wszak ruch 
pieszych i samochodowy jest w tych 
miejscach wzmożony. – Będziemy czy-
nić starania, by w kolejnych miesiącach 
pojawiły się kolejne przejścia z dodat-
kowym oświetleniem – zapowiada Ja-
cek Kaliński, wójt gminy Kozy.       (RED)

Zakończona została przebudowa skrzy-
żowania ulicy Mostowej z Nadbrzeżną. 
Zgodnie z projektem zabudowano w tym 
miejscu tzw. wyniesione skrzyżowanie 
wymuszające na kierowcach zmniejsze-
nie prędkości, pojawiło się także zupełnie 
nowe przejście dla pieszych. I choć zimowa 
aura przez pewien czas zatrzymała prace, 
jeszcze przed końcem ubiegłego roku ruch 
w tym miejscu został w pełni przywrócony. 
– Włączenie się do ruchu z ulicy Mostowej 
jest teraz najzwyczajniej łatwiejsze, bo inne 
samochody zwalniają przed tym skrzyżo-
waniem. Bezpieczniej jest także np. na spa-
cerze z dziećmi, bo wcześniej przejścia dla 
pieszych w tym miejscu nie było – mówi 
pan Łukasz, okoliczny mieszkaniec.     (RED)

W 2023 roku zaplanowanych zostało kilka in-
westycji infrastrukturalnych, które sukcesyw-
nie przybliżać będziemy na naszych łamach. 
W najbliższych tygodniach rozpocznie się 
m.in. wyczekiwana przez mieszkańców i tury-
stów przebudowa ulicy Piaskowej, znacząco 
usprawniając docelowo komunikację w obrę-
bie Kamieniołomu. Projekt przewiduje prace 
drogowe na odcinku od ulicy Panienki do 
tzw. szlabanu, wytyczenie miejsc parkingo-
wych oraz rozbudowę sieci wodnej i kanali-
zacyjnej. Ostatni z aspektów pozwoli również 
na utworzenie ogólnodostępnej, publicznej 
toalety. Obecnie trwa postępowanie przetar-
gowe, o wszystkich szczegółach związanych 
z zaplanowanymi pracami napiszemy w ko-
lejnych numerach Koziańskich Wiadomości.     
                         (RED) 

Doświetlone przejścia 

Mostowa i Nadbrzeżna 

Piaskowa do przebudowy

foto: MS

foto: MS

foto: MS
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Udział w Jarmarku Bożonarodze-
niowym w Wiedniu, następnie zaś 
w projekcie zainicjowanym przez stu-
dentów Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie – tak upły-
nął ostatni miesiąc kalendarzowego 
roku 2022 dla podopiecznych Liceum 
Ogólnokształcącego w Kozach.
2 grudnia grupa 94 uczniów oraz 8 nauczy-
cieli i opiekunów „Baczyńskiego” odwie-
dziła stolicę Austrii. Wpierw odwiedzono 
Kahlenberg, a więc wzgórze związane 
z Odsieczą Wiedeńską w 1683 r., następnie 
liczna grupa z Kóz zobaczyła dzielnicę wi-
niarzy Grinzing, a długi spacer z przewod-
nikiem pozwolił zobaczyć m.in. Hofburg, 
Katedrę św. Szczepana, Operę Wiedeńską 
i Parlament. Była jeszcze wizyta w Mu-
zeum Historii Sztuki, Muzeum Historii 
Naturalnej i wreszcie moment kulmina-
cyjny – Jarmark Bożonarodzeniowy przy 
wiedeńskim Ratuszu, który wszystkich bez 
wyjątku swoim niespotykanym klimatem 
zachwycił.
W piątek 16 grudnia 27-osobowe gro-
no uczniów LO w Kozach uczestniczyło 
w ciekawym projekcie studentów Uniwer-

sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako-
wie: Joanny Snoch, Małgorzaty Scąber i  
Stanisława Łopadczaka – absolwenta „Ba-
czyńskiego”. Projekt „Wracaj do kultury” 
rozpoczął się interesującym dla młodzieży 
wykładem „Jak odnaleźć siebie we współ-
czesnym świecie – zaburzenia zachowania” 
z cyberprzemocą jako wątkiem głównym. 
Kolejny punkt to odwiedziny w uniwersy-
teckiej mensie oraz spotkanie z mgr Teresą 
Misiną, przedstawicielem Instytutu Socjo-
logii i Pracy Socjalnej. Dokonano podziału 
na grupy, po czym ochoczo wyruszono 
w miasto. Powód? Gra terenowa i 15 przy-

gotowanych zadań, które poprzedzone zo-
stały rysem historycznym. A dalej były py-
tania z zakresu historii, architektury, sztuki, 
literatury i oczywiście nauka topografii 
– bez telefonów komórkowych i pomocy 
opiekunów. Zadania, choć niełatwe, ukoń-
czono przed czasem, czego następstwem 
były dyplomy, nagrody i gratulacje. Na za-
kończenie była jeszcze jedna niespodzian-
ka, a mianowicie wizyta w teatrze „Bagate-
la” na komedii „Wieczór kawalerski”.
– Tyle się nauczyliśmy, dowiedzieliśmy, 
tak dobrze się przy tym bawiąc! I to wszyst-
ko bezpłatnie. Jesteśmy pod wrażeniem 
perfekcyjnej organizacji, kreatywności, za-
angażowania – mówili zgodnie uradowani 
uczestnicy.
Udział w wydarzeniu był możliwy, gdyż 
organizatorzy przy współpracy z Fundacją 
św. Królowej Jadwigi dla UPJPII pozy-
skali wszystkie środki na realizację pro-
jektu z Funduszu Profilaktyki Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach. 
Projekty zrealizował PIK – grupa inicjatyw 
uczniowskich, której opiekunami są: Agata 
Sojka-Marek i Beata Urbaniec.  

(LO)

Grupa zaangażowanych, teatralno-
-tanecznych talentów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Kozach oraz Studia 
RootArt próbowała doświadczyć 
wymownej inscenizacji w przedsta-
wieniu własnej interpretacji dramatu 
romantycznego Juliusza Słowackie-
go pt. „Balladyna” na deskach Domu 
Kultury.
Można śmiało rzec, iż historia Balladyny 
ma wymiar ponadczasowy. Poruszone 
w niej wątki i problematyka niczym nie 
różnią się od czasów, w jakich przyszło 
nam funkcjonować współcześnie. Mi-
łość, walka o władzę, niesprawiedliwość 

i wreszcie stopniowe dochodzenie do gło-
su sprawiedliwości...
Odkąd świat istnieje zawsze panowały 
w nim dwie moce – dobra i zła. Przy peł-
nym zaangażowaniu młodych aktorów 
można było odczuć, z czym się utożsa-
miali, by w swoich rolach wiernie od-
tworzyć: chciwość, złośliwość, zazdrość, 
naiwność, podstępność, prostolinijność, 
zaślepioną miłość, lenistwo, fałsz, kłamli-
wość, nieuczciwość, pogardę, mściwość, 
niewierność, uległość, cynizm, obojęt-
ność na cierpienie innych, poczucie nie-
spełnienia, odpowiedzialność za swoje 
czyny, płaczliwość, rozgoryczenie, ale 

i cierpliwość, opiekuńczość, pracowi-
tość, szczerość czy zaufanie.
Wśród wielu mocno brzmiących, a po-
nadczasowych przesłań, jakie pozosta-
wia nam wspomniany dramat, można 
odczytać, że ten, kto rozpoczyna wojny, 
sieje nieporozumienia, doprowadza do 
kłótni, złośliwych zwad, sam w sobie 
przeżywa wewnętrzny konflikt, odcho-
dząc od zmysłów i braku wiary w sie-
bie. Ten z kolei, kto chce żyć w zgodzie 
i równowadze ze sobą oraz z innymi nie 
potrzebuje szukać zła ani w sobie, ani na 
zewnątrz w otaczającym świecie. 

(SP1)

Z ponadczasowymi przesłaniami

W Wiedniu i Krakowie

foto: arch. Liceum
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Jeszcze w grudniu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach od-
był się wyjątkowy Kiermasz Bożonarodzeniowy, którego or-
ganizacja to następstwo wytrwałej pracy i serca włożonego 
w jego przygotowanie przez zaangażowane osoby.
Podczas kiermaszu można było zaopatrzyć się w przeróżne świą-
teczne dekoracje i upominki, które wykonane zostały przez dzieci, 
rodziców oraz nauczycieli. – Zebraliśmy piękną sumę 3200 zł, co 
było dla nas przemiłym zaskoczeniem. Wszystkim wykonującym 
ozdoby i kupującym serdecznie za to wsparcie dziękujemy. Po raz 
kolejny jesteśmy pod wrażeniem Waszej szczodrości i życzliwości 
dla nas i tego, co wspólnie robimy – informują przedstawiciele Szko-
ły Podstawowej nr 2. Za środki pozyskane z kiermaszu zakupione 
będą gry i pomoce do szkolnej świetlicy. Część kwoty już przezna-
czona została na wsparcie zbiórki charytatywnej.            (SP2)

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach zostały 
mistrzyniami w halowym turnieju piłki nożnej, który 
na Mikołajki odbył się w hali BTS Rekord w Bielsku-
-Białej.

Dziewczęta zagrały wyśmienicie, a potwierdzeniem niech 
będzie fakt odniesienia kompletu zwycięstw ze wszystki-
mi spotkaniami rozstrzygniętymi na swoją korzyść bez 
straty bramki. Co tym bardziej zasługuje na uznanie, eki-
pa z Kóz dysponowała najmłodszym składem w gronie 
sześciu zespołów uczestniczących w turnieju. MVP pił-
karskich zawodów została Dominika Gardas, a specjalne 
wyróżnienie otrzymała Ewelina Koziołek.

Wyniki osiągane przez reprezentację SP 1 w Kozach:
• SP 28 B-B 3:0 – Maja Matejko x 2, Dominika Gardas
• SP Oxford B-B 4:0 – Ewelina Koziołek x 2, Dominika 

Gardas x 2
• SP 1 B-B 3:0 – Maja Matejko x 2, Dominika Gardas
• SP 3 B-B 1:0 – Dominika Gardas
• SP Chybie 2:0 – Ewelina Koziołek, Edyta Pietrzyk

Skład drużyny: Amelia Kajor, Maja Matejko, Dominika 
Gardas, Ewelina Koziołek, Olga Sadlik, Edyta Pietrzyk, 
Anna Stasica

(SP1)

„Pozdrawiamy z Kóz” to tytuł jednego z ostatnich geo-
graficznych zadań skierowanych do uczniów klas 8 Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kozach.
Ich zadaniem było wykonanie autorskiej pracy ukazującej to, 
co w gminie jest najpiękniejszego i najciekawszego. Praca miała 
przybrać formę widokówki, którą młodzi ludzie chcieliby wysłać 
do znajomych, przyjaciół, rodziny, aby ukazać to, co według nich 
jest atrakcyjne lub po prostu ważne w przestrzeni Kóz.
Pomysłowość i zaangażowanie młodych ludzi w projekt prze-
szło najśmielsze oczekiwania organizującej konkurs nauczyciel-
ki geografii. Spłynęło wiele prac. Każda inna, każda ciekawa i co 
najważniejsze – każda wykonana ze zdjęć własnych lub kogoś 
z rodziny. Warunkiem konkursu był bowiem zakaz korzystania 
z fotografii zamieszczonych w Internecie.          (SP2)

Jak co roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozach z bardzo do-
brym skutkiem wzięła udział w Powiatowej Lidze Szachowej, 
organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.
W ramach rozgrywek przeprowadzone zostały cztery turnieje – 
w Rybarzowicach, Porąbce, Kozach i Bielsku-Białej. Drużynowo to 
właśnie Szkoła Podstawowa nr 1 okazała się najlepsza, na co złożyły 
się indywidualne osiągnięcia jej reprezentantów.
Mateusz Franczak zajął 1. miejsce w turnieju finałowym mistrzów 
z udziałem najlepszych zawodników z poszczególnych kategorii. 
Nie miał sobie równych także w zmaganiach chłopców z klas 7-8. 
Lokaty na podium Powiatowej Ligi Szachowej zdobyli także: Anna 
Franczak (2. miejsce, kat. dziewczyn kl. 7-8), Dominik Franczak 
(2. miejsce, kat. chłopców kl. 4-6) oraz Stanisław Falfus (3. miejsce, 
kat. chłopców kl. 7-8). Inne wartościowe rezultaty zanotowali: Pa-
tryk Pietrzyk (5. miejsce, kat. chłopców kl. 4-6), Bartosz Miśkiewicz 
(6. miejsce, kat. chłopców kl. 4-6), Tomasz Malarz (7. miejsce, kat. 
chłopców kl. 4-6) oraz Leon Rej (7. miejsce, kat. chłopców kl. 1-3). 

(SP1)

Kiermasz w pełni udany Piłkarskie mistrzynie

Szachowe zwycięstwo Widokówka prosto z Kóz
foto: arch. SP2

foto: arch. SP1

foto: arch. SP2
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STYCZEŃ 2023 BUDŻET

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.).
Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1.  
Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 88 928 000,00 zł, z tego: 

a. dochody bieżące                      70 753 000,00 zł
b. dochody majątkowe                                         18 175 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. 
Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 101 630 000,00 zł, z tego:

a. wydatki bieżące                                                           69 356 715,00 zł
b. wydatki majątkowe                                       32 273 285,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. 

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 
w kwocie 12 702 000,00 zł, który zostanie pokryty:

•	 przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemi-
towanych przez Gminę Kozy w kwocie 3 000 000,00 zł,

•	 przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 
200 000,00 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 budże-
tu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 514 257,00 zł,

•	 przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 
6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 987 743,00 zł.

§ 4.  
Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej 
kwocie 15 243 448,79 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego w łącznej kwocie 2 541 448,79 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. 

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w wysokości 140 000,00 zł.
2. Celową w wysokości 860 000,00 zł, z tego:

a. rezerwa na nieprzewidziane wydatki w oświacie w wysokości – 650 000,00 zł,
b. rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 210 000,00 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 3 200 000,00 zł,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

w wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 7.  
1. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego okre-

śla się planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z Załącznikiem nr 4.
2. 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 Załączni-
kiem nr 5.

2) Zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sa-
morządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8.
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 środków eu-
ropejskich 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 wolnych środków bu-

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

5. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy Kozy w 2023 roku do wysokości 
100 000,00 zł.

§ 9. 

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy-
zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. 

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 8.

§ 11.
Do budżetu Gminy Kozy załącza się informację o dochodach 
odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych gmi-
nom zgodnie z Załącznikiem nr 9.

   § 12. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy.

Przewodniczący Rady 
        Gminy Kozy
        Miłosz Zelek

Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Kozy
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Obszar funkcjonowania gminy Wartość

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 2 347 180,00

Wykonanie sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul. Graniczna)
PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d
Wykup kanalizacji sanitarnej
Pomoc finansowa dla Gminy Wilamowice

Drogi publiczne i przystanki 15 473 257,00

Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy (PŁ+WW)
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Kozach
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Malinowej
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Szkolnej
Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojaz-
dowych oraz dokumentacją projektową (RFIL+WW)
Projekt rozbudowy ul. Nadbrzeżnej w Kozach
Zakup wiat przystankowych wraz z montażem

Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00

Zakup gruntu - wykup działek
Działalność usługowa 100 000,00

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym
Administracja publiczna 151 848,00

Informatyzacja Urzędu Gminy 
Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00

Dotacja na dofinansowanie zakupów/zadań inwestycyjnych FWP
Oświata i wychowanie 8 000 000,00

Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Lipowa) 
(PŁ+WW)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 520 000,00

Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego
Rozbudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego

Kultura fizyczna 5 631 000,00

Budowa hali sportowej przy SP2 (RFIL + WW)
Budowa altany piknikowej wraz z domkiem gospodarczym
Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach Podstawowych (PŁ+WW)

Razem 32 273 285,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2023 roku

Struktura dochodów budżetu Wartość
Podatki i opłaty 16 566 165,57

Pozostałe dochody, w tym wpływy z najmu, usług, VAT 4 110 511,20

Udział w podatku dochodowym 20 540 855,00

Subwencja ogólna 23 729 639,00

Dotacje na zadania zlecone i własne 5 805 829,23

Dochody majątkowe, w tym dotacje na inwestycje 18 175 000,00

Razem 88 928 000,00

Obszar funkcjonowania gminy Wartość
Kanalizacja 2 809 180,00

Drogi i transport publiczny 17 544 457,00

Budynki gminne i nieruchomości 847 794,00

Działalność publiczna i usługowa, w tym administracja 9 812 310,00

Bezpieczeństwo publiczne 160 000,00

Koszt obsługi długu publicznego 1 744 600,00

Oświata (w tym budowa przedszkola) 42 070 538,00

Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, świadczenia dla rodziny 7 579 788,00

Ochrona Środowiska, gospodarka komunalna 
i oświetlenie uliczne 6 377 136,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
w tym instytucje kultury 2 356 000,00

Sport i rekreacja 8 298 197,00

VAT oraz Rezerwy: ogólna, zarz.kryzysowe, oświatowa 2 030 000,00

Razem 101 630 000,00

Dochody Budżetu na 2023 rok

Wydatki Budżetu na 2023 rok

Podatki i opłaty 
19%

Udział w podatku 
dochodowym 

23%

Subwencja ogólna 
27%

Dotacje na zadania 
zlecone i własne 

6%

Dochody majątkowe, 
w tym dotacje na inwestycje 

20%

Pozostałe 
dochody, w tym 

wpływy z naj-
mu, usług, VAT 

5%

Oświata (w tym bu-
dowa przedszkola) 

41%

Ochrona zdrowia, 
pomoc społecz-
na, świadczenia 
dla rodziny 
8%

Ochrona 
Środowiska, 
gospodarka 
komunalna 
i oświetlenie 

uliczne 
6%

Kultura i ochro-
na dziedzictwa 
narodowego, 

w tym instytucje 
kultury 

2%

Sport i rekreacja 
8%

VAT oraz 
Rezerwy: 

ogólna, zarz. 
kryzysowe, 
oświatowa, 

<2%

Kanalizacja 3%

Drogi i transport 
publiczny 

17%

Budynki 
gminne i nie-

ruchomości 
1%

Koszt obsługi 
długu publicznego 
2%

Działalność 
publiczna 

i usługowa, w tym 
administracja 

10%

Bezpie-
czeństwo 
publiczne  

<1%
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STYCZEŃ 2023 KONKURS SZOPEK

To jedna z najbardziej okazałych od-
słon dorocznego Konkursu Szopek 
Bożonarodzeniowych w Kozach. 
W ramach 22. edycji zgłoszonych 
zostało 19 prac – wyjątkowych, uni-
katowych i przykuwających uwagę. 
Zobaczyć mogliśmy różnorodne, kre-
atywne pomysły zwieńczone niesza-
blonowym i równie ciekawym wyko-
naniem. 
Szopki oceniane były przez jury oraz inter-
nautów, a rozstrzygnięcie konkursu odbyło 
się jeszcze przed świętami. Bezkonkuren-
cyjna okazała się praca przygotowana przez 
Wiktora, Wiktorię oraz Daniela Stolarczy-
ka. Szopka wykonana została ze szczególną 
starannością w stylu szopek krakowskich, 
zabierając nas w kolorowy i radosny kli-
mat świąteczny. I to właśnie ta propozy-
cja zdobyła najwięcej głosów, otrzymując 
tytuł Szopki Roku 2022. – Ale podkreślić 
trzeba, że tegoroczni uczestnicy wspólnie 
zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko. Sta-
ranność, precyzja, zaskakujące pomysły. 
To był emocjonujący konkurs – podkre-

ślają przedstawiciele organizatorów – Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Gminy Kozy i Domu Kultury.
Nie zabrakło rzecz jasna pozostałych wy-
różnień i nagród przygotowanych dla 
uczestników. Pierwsze miejsce zdobyła 
praca Arkadiusza i Wiesławy Boczek, dru-
ga pozycja w zabawie przypadła uczniom 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej, 3. lo-
kata to dzieło uczniów Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie. 
Wyróżnienia trafiły natomiast do Łukasza 
Zawiślaka, Mileny i Aleksandry Gacek oraz 
Amelii Tatoń. Najwięcej głosów internau-
tów zdobyła zaś propozycja Magdaleny 
Michoń. – Wspominane przez nas emocje 
gwarantowali wszyscy uczestnicy, po-
święcając sporo czasu i zaangażowania 
na stworzenie szopek. Gratulujemy 
i dziękujemy za liczny udział, życząc 
równocześnie sukcesów w 2023 
roku – dodają organizatorzy. 
Konkurs zorganizowany został w ra-
mach zadania publicznego wspiera-
nego przez Gminę Kozy.       (DK/RED)

Autorzy zwycięskiej pracy prezentują swoją szopkę podczas 
rozdania nagród w pałacowej galerii.

Rozdanie nagród i wręczenie wyróżnień odbyło się w Pałacu 
Czeczów 14 grudnia ub. roku, w ramach podsumowania 22. 
edycji konkursu przygotowanego przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy oraz Domu Kultury 
w Kozach. 

Szopka Roku 2022 – autorstwa Wiktora, 
Wiktorii i Daniela Stolarczyka.

Kreatywne szopki
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I miejsce 
Arkadiusz 
i Wiesława Boczek

II miejsce 
praca uczniów 
Niepublicznej 
Szkoły 
Podstawowej 
w Kozach

III miejsce 
praca uczniów 
Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego 
w Kaczynie

Wyróżnienie dla 
Łukasza Zawiślaka

Wyróżnienie 
dla Mileny 
i Aleksandry 
Gacek

Wyróżnienie 
dla Amelii Tatoń

Nagroda 
internautów 
Magdalena 
Michoń

foto: arch. konkursowe
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Z nowym wyzwaniem i zapałem kolejny rok startowy 
w wyścigach enduro rozpoczął kozianin Dominik Ol-
szowy.
– To był zdecydowanie ciekawy rok! Pierwszy tytuł Mistrza 
Świata, starty na nowych kontynentach nie zabrakło wzlo-
tów i upadków, ale cieszę się, że mogę spełniać swoje ma-
rzenia i dążyć do celu z takim wsparciem – to wpis, jaki Do-
minik Olszowy zamieścił w mediach społecznościowych, 
dziękując za wsparcie na koniec roku 2022 swoim rodzi-
com, sponsorom, zespołowi oraz przyjaciołom i kibicom.
Okraszony mistrzostwem sezon miniony sprawił, że ko-
zianin wywalczył awans do klasy Prestige. Debiut w niej – 
podczas Grand Prix Polski – ma już za sobą. Sam określił go 
jako trudną lekcję. – Pokazaliśmy, że prędkość jest i wiemy 
nad czym pracować, żeby ją utrzymać również podczas wy-
ścigów. Wnioski wyciągnięte i jedziemy z robotą, żeby być 
„w gazie” na kolejnej rundzie – nadmienił Olszowy.
W pierwszy styczniowy weekend wystartował w kolejnej 
odsłonie Mistrzostw Świata SuperEnduro w niemieckiej 
Riesie. Efekt? Nawiązanie równorzędnej walki z najlep-
szymi konkurentami i 7. miejsce w klasyfikacji generalnej. 
– Szalony wieczór i szalone wyścigi – zaznaczył z optymi-
zmem.            (RA)

Sekcja tenisa stołowego LKS Orzeł Kozy poprzez systema-
tyczne zajęcia zapewnia swoim podopiecznym pożyteczne 
spędzanie czasu. Tyczy się to również osób dorosłych.
„Amatorskie Wtorki z Tenisem dla Dorosłych” to zajęcia, które 
stworzone zostały w związku z dużym zainteresowaniem i coraz 
częstszymi pytaniami o propozycję przeznaczoną dla amatorów 
chętnych do poruszania się przy tenisowym stole. W salce Centrum 
Sportowo-Widowiskowego w Kozach, pod okiem instruktor Izabe-
li Jarosz, z powyżej wspomnianej opcji skorzystać można w każdy 
wtorek w godzinach 18:30-20:30.
Nie brakuje zarazem rodziców, którzy swoje pociechy zapisują na 
pingpongowe zajęcia, jakie odbywają się we wtorki i czwartki. Te-
nis stołowy to bowiem szereg korzyści – rozwój inteligencji dziecka, 
zwiększenie jego sprawności fizycznej, koordynacji, zwinności i wy-
trzymałości, nauka świadomości własnego ciała, pozytywny wpływ 
na początkowe fazy procesu edukacji, a nade wszystko gwarancja 
świetnej, aktywnej zabawy.                     (R)

Wśród najlepszychTenis stołowy dla wszystkich

foto: arch. LKS Orzeł Kozy

foto: facebook.com/DominikOlszowy501
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Reprezentanci UKS Victoria Kozy zakończyli kalendarzowy rok startami w prestiżowych zawodach, które ocenić 
można jako kolejny etap zdobywania pływackich szlifów.

Najpierw zmagania siatkarskie, a następnie piłkarskie 
– zanim młodzi sportowcy z Kóz udali się na zasłużony 
świąteczny odpoczynek wzięli udział w turniejach zor-
ganizowanych w Centrum Sportowo-Widowiskowym.
Mikołajkowe zawody „CSW&UKS Cup” były wewnętrz-
nym turniejem, w którym wzięły udział dziewczyny trenują-
ce w klubie UKS Kozy. Hala została na te rozgrywki podzie-
lona na cztery boiska – siatkarki trenujące w grupie młodszej 
rywalizowały w zespołach 3- lub 4-osobowych, a starsze 
w dwójkach. Przydział do grupy odbył się w drodze losowa-
nia, co spowodowało, że również przysłowiowy łut szczęścia 
miał wpływ na końcową klasyfikację.
Wszystkie zawodniczki uczestniczyły w turnieju z dużym 
zaangażowaniem, czemu przyglądały się trenerki Katarzy-
na Kasiuba i Bożena Majdoń. Każda z siatkarek otrzymała 
pamiątkowy dyplom, a najlepsze zespoły w obu grupach 
nagrodzono medalami. Statuetkami doceniono najbardziej 
wyróżniające się: Julię Stworę i Lenę Komęderę oraz Micha-
linę Gocek i Maję Fichowską.
Nazajutrz, w niedzielę 11 grudnia, w hali zgromadzili się 
piłkarze z rocznika 2015 i młodszych. Okazją był turniej 
„CSW Happy Cup”, do którego prócz drużyn LKS Orzeł 
Kozy i UKS Kozy przystąpili młodzi adepci futbolu z LKS 
Mazańcowice, Pioniera Pisarzowice i Słowiana Łodygowi-
ce. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym” po 20 
minut. Zakończenie turnieju miało miły akcent – wręczano 
pamiątkowe statuetki, gdyż to nie wyniki poszczególnych 
spotkań, a dobra zabawa i radość ze wspólnie spędzonego 
czasu w gronie rówieśników były najważniejsze. 

(CSW) 

Z mistrzowskimi startami

W Zimowych Mistrzostwach Polski Junio-
rów Młodszych 14-letnich w Olsztynie za-
prezentowały się od 9 do 11 grudnia Sydney 
Zagonari i Sussana Urban. Obie zawodnicz-
ki w swoich startach regularnie uzyskiwały 
rekordy życiowe, co świadczy o ich dobrym 
przygotowaniu do czempionatu oraz stale 
rosnących umiejętnościach. W przypadku 
pierwszej z wymienionych pływaczek na 
szczególną uwagę zasługuje zakwalifikowa-
nie się do finałów A na dystansach 100 m 
i 200 m stylem grzbietowym.

W tym samym terminie w Gliwicach 
odbywały się Zimowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów 15-letnich. Wystąpili 
w nich Mikołaj Borkowski i Magdale-
na Filek. Młody reprezentant Victorii 
awansował do finałów B – na 200 m 
stylem klasycznym oraz 200 m stylem 
zmiennym. Jego klubowa koleżanka 
wzięła udział w finale B na 100 m stylem 
dowolnym.
Także w grudniu w Radlinie przepro-
wadzone zostały Mistrzostwa Śląska 

13-latków. Dziewczęca sztafeta w skła-
dzie: Milena Malarz, Julia Oślak, Maja 
Wójcik i Katarzyna Duda dwukrotnie 
otarła się o podium zawodów, zajmując 
w mocno obsadzonej stawce 4. miej-
sce. Z konkurencji indywidualnych 
na wspomnienie zasługują m.in. 5. i 6. 
lokata Dudy – odpowiednio na 100 m 
i 200 m stylem grzbietowym, 6. lokata 
Malarz na 100 m stylem dowolnym czy 
6. lokata Oślak na 100 m stylem motyl-
kowym.         (M)

Siatkarsko-piłkarskie granie
foto: Arch. UKS Victoria Kozy

foto: Arch. CSW Kozy
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Parafia w Kozach może poszczycić się jed-
nymi z najstarszych w regionie, dochowany-
mi do naszych czasów, księgami parafialny-
mi. Mowa tu o spisach, w różnych okresach 
mniej lub bardziej szczegółowych, udzie-
lanych w parafii sakramentów 
chrztów i ślubów oraz pogrze-
bów. W 1658 r. drewniany ko-
ściół w Kozach stał się ponownie 
świątynią parafii wyznania rzym-
skokatolickiego, po blisko stu-
letnim okresie funkcjonowania 
zboru ewangelicko-reformowa-
nego. Według miejscowej trady-
cji okres reformacji przypadający 
na czas od poł. XVI do poł. XVII 
w., doprowadził do sytuacji, w 
której żadne archiwalia parafial-
ne – zarówno rzymskokatolic-
kie, jak i reformowane, nie prze-
trwały. Pod datą 11 marca 1658 
r. figuruje pierwszy wpis w naj-
starszej księdze, w tym wypadku 
księdze chrztów z koziańskiej 
parafii. Ks. Grzegorz Hieronim 
Piechowicz z Pisarzowic udzie-
lił chrztu świętego Adrianowi, 
synowi Aleksandra Garlickie-
go – zarządcy dworu w Kozach 
Dolnych. Jak odnotowano w 
księdze – rodzice dziecka byli 
„niepewnej” religii. 
Od połowy XVII w. kolejni 
proboszczowie odnotowywali 
skrupulatnie w języku łacińskim 
wszystkie narodziny („nato-
rum”), zaślubiny („copulato-
rum”) i pochówki („mortu-
orum”), jakie miały miejsce w 
kościele parafialnym w Kozach. 
Do okresu pierwszych lat po I rozbiorze Pol-
ski zapiski w księgach metrykalnych mają 
formę prostych jednozdaniowych notatek 
według ustalonej reguły. Od roku 1776 księgi 
zawierają ręcznie rozrysowane rubryki i przyj-
mują formę jednolitych tabelek. W tym okre-
sie przy poszczególnych wpisach pojawiają 
się również numery domów wprowadzone 
przez władze austriackie. Późniejsze wpisy 
prowadzone są już w tabelach drukowanych. 
Tzw. patent tolerancyjny z 1781 roku wpro-
wadzony przez Cesarza Józefa II, zapewniał 
równość pomiędzy wszystkimi wyznaniami 
funkcjonującymi na terenie Cesarstwa. Pozo-
stawiono jednak funkcję prowadzenia ksiąg 
metrykalnych parafiom rzymskokatolic-
kim, nadając im status podobny dzisiejszym 
urzędom stanu cywilnego. Od tego czasu w 

księgach prowadzonych przez proboszczów 
według instrukcji notowano jednolite dane 
mające charakter urzędowy. Wielowyznanio-
wa rzeczywistość, która była codziennością w 
Kozach od poł. XVI w., również miała swoje 

odzwierciedlenie w parafialnych metrykach. 
Na przykład w wykazach pogrzebów w wie-
ku XVIII znajdziemy naprzemienne zapiski 
o wyznaniu zmarłych: „Catholici”, „Calvi-
ni”, „Lutheranus”, „Haereticus”. W księgach 
chrztów końcem XVIII wieku znajdziemy 
już także stałą informacje o stanie-zawodzie 
rodziców chrzestnych: „agricola” (gospo-
darz, rolnik), „hortulanus” (zagrodnik), „ru-
sticus” (wieśniak), „molitor” (młynarz), „ferri 
faber” (kowal), „nobiles” (szlachcic), „miles” 
(żołnierz).
Dziś owe zapiski są skarbnicą informacji o 
naszych przodkach. Dają obraz sytuacji spo-
łecznej i ekonomicznej w naszej miejscowo-
ści, a także są podstawowym źródłem do in-
dywidualnych poszukiwań genealogicznych 
dla osób szukających swoich korzeni. Do-

tychczas chęć prowadzenia takich poszuki-
wań wiązała się koniecznością odwiedzin w 
kancelarii parafialnej.
Wraz z początkiem nowego roku z dużym 
udogodnieniem przychodzi nam Cyfrowe 

Archiwum Archidiecezji Krakowskiej, które 
udostępniło w formie elektronicznej najstar-
sze księgi metrykalne parafii w Kozach. Pro-
jekt zapowiadany od pewnego czasu wła-
śnie ujrzał światło dzienne. Jego realizacja 
odbyła się dzięki dofinansowaniu Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach zadania „Cyfrowe Dziedzictwo 
Małopolski”. Udostępnionych zostało 6 
tomów ksiąg z lat 1658-1698, 1699-1733, 
1733-1751, 1751-1772, 1773-1785, 1786-
1835. Tomy te zawierają, w różnych kon-
figuracjach czasowych, notatki dotyczące 
chrztów, ślubów i pochówków. Pełny do-
stęp do ksiąg z koziańskiej parafii znajdzie-
my na stronie: caak.upjp2.edu.pl. Zatem do 
dzieła – szukamy przodków!  

(Bartłomiej Jurzak)

Natorum, copulatorum, mortuorum… ex parochia Kozy

Pierwsza strona księgi urodzeń 
z lat 1733-1751. (Cyfrowe Archi-
wum Archidiecezji Krakowskiej; 
PSJK 3)

Okładka najstarszej księgi urodzeń i zaślubin z lat 1658-
1698. (Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej; PSJK 1)
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Propinator dworski (urzędnik odpowie-
dzialny za produkcję i sprzedaż alkoho-
lu), restaurator i lokalny przedsiębiorca – 
Franciszek Hołuj to postać w Kozach dla 
wielu osób dobrze znana. Wpierw pełnił 
rolę wspominanego propinatora w karcz-
mie „pod Koniem”, by w 1910 roku 
otworzyć własną rozlewnię piwa Żywiec-

kiego oraz restaurację w wybu-
dowanym trzy lata wcześniej 
budynku przy obecnej ulicy 
Dworcowej. W rozlewni piwo 
trafiało do butelek od 0,5 do 1 
litra. Rozlewnia i fabryka wody 
sodowej funkcjonowała do 
1947 roku, restauracja  do 1946 
roku. 3 maja 1946 roku córka 
Janina Duźniak zapoczątkowała 
w budynku (dom nr 443) dzia-
łalność Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Kozach. To kolejne 

z wyjątkowych miejsc w ramach Szlaku 
Koziańskich Ciekawostek. W jaki sposób 
piwo sprowadzano do Kóz? Czym wy-
różniała się nasza butelka? Jakie miejsco-
wości obsługiwała rozlewnia w Kozach? 
Na te pytania odpowiedzi znajdziemy na 
stronie www.szlakciekawostek.kozy.pl. 
                  (RED)

Restauracja i rozlewnia piwa Franciszka Hołuja

W poprzednich numerach Koziańskich 
Wiadomości informowaliśmy o powsta-
jącej monografii Kóz, której wydanie 
planowane jest jako jeden z obchodów 
symbolicznego 700. Kóz, przypadające na 
rok 2025. Przybliżamy sylwetkę kolejnego 
z autorów tego rocznicowego dzieła.
Pochodzący z Wadowic dr Konrad 
Meus jest adiunktem w Katedrze Hi-
storii XIX wieku Instytutu Historii Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie. Spe-
cjalizuje się w dziejach społeczno-go-
spodarczych, kulturalnych i politycz-
nych Galicji, w tym rozwoju miast i wsi 
galicyjskich oraz działalności instytucji 
gospodarczych w XIX i w pierwszej 
połowie XX wieku. Do tej pory był au-

torem lub współautorem m.in. następu-
jących monografii: „Wilamowice 1818-
2018. Miasto i ludzie”, „Kęty. Blaski 
i cienie miasta w minionych wiekach”, 
„Wadowice 1772-1914. Studium przy-
padku miasta galicyjskiego”. W mono-
grafii Kóz opracowuje część dotyczącą 
okresu rozbiorów, czyli lat 1772-1918. 
Do tej pory w naszej lokalnej historio-
grafii okres ten był bardzo słabo rozpo-
znany, stąd w powstającej monografii 
rozdział ten będzie najobszerniejszy. 
Dr Meus w swoich badaniach, oprócz 
archiwaliów polskich, sięga również do 
zbiorów archiwów austriackich i ukra-
ińskich, dlatego już niebawem możemy 
się spodziewać nowej odsłony historii 
naszej miejscowości.                 (GBP)

Z końcem 2022 
roku zakończył 
się realizowany 
przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną 
projekt „Strój ludowy we 
wsi Kozy. Przeszłość – pamięć – rzeczywi-
stość”. Inspiracją do działań w ramach pro-
jektu stała się pokaźna kolekcja elementów 
damskiego stroju koziańskiego, znajdująca 
się w zbiorach Izby Historycznej. Kolekcja 
licząca ponad 130 różnorodnych elemen-
tów została poddana ekspertyzie dr. Ty-
moteusza Króla, specjalisty w dziedzinie 
strojów ludowych. Na jej podstawie po-
wstał album promocyjny, strona interne-
towa oraz materiały edukacyjne dla dzieci. 
Równocześnie od mieszkańców Kóz pozy-
skano spory materiał archiwalny w postaci 
rodzinnych fotografii, wspomnień oraz 
pojedynczych elementów dawnego ubio-
ru kozianek. Te materiały poszerzyły zna-
cząco dotychczasową wiedzę na ten temat, 
a wybrane elementy z kolekcji strojów 
z Izby zostały poddane niezbędnym napra-
wom krawieckim. W ramach zadania zaku-
piono manekiny muzealne, które posłuży-
ły do wykonania stałej ekspozycji strojów 
w Izbie Historycznej. Z szczegółowymi za-
gadnieniami dotyczącymi dawnego stroju 
kozianek można było zapoznać się także 
w formie bezpośredniej w czasie ubiegło-
rocznych dożynek na specjalnie przygoto-
wanym stoisku oraz w ramach spotkań dla 
dzieci i dorosłych.
Zadanie „Strój ludowy we wsi Kozy. Prze-
szłość – pamięć – rzeczywistość”, dofi-
nansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.                (GBP)

To był wyjątkowy, niezapomniany czas. 
Jak co roku, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kozach zaprosiła dzieci na świąteczne 
warsztaty rękodzieła. Uczestnicy wyko-
nywali piękne i oryginalne stroiki bożo-
narodzeniowe na drewnianej podstawce. 
Nie zabrakło drobnych słodkości, a także 
gorącej czekolady w przerwach od pra-
cy. Magię świąt dało poczuć się również 
w chwili, gdy rozbrzmiewały popularne ko-
lędy. – To tradycja naszej biblioteki, którą 

mamy nadzieję będziemy wspólnie konty-
nuować w latach w kolejnych – podkreślają 
organizatorzy. Wyjątkowe ozdoby trafiły 
następnie do domów uczestników zajęć.             
(GBP/R)

Świąteczna biblioteka

Nieprzebadany wiek XIX
foto: arch. GBP
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Po raz kolejny w naszej miejscowości prze-
prowadzono badania składu jakości po-
wietrza za pomocą drona. Wykorzystując 
urządzenie bezzałogowe mierzono stężenie 
obecności w powietrzu pyłu zawieszonego, 
chlorowodoru, lotnych związków orga-
nicznych, formaldehydów. Za ich pomocą 
wskazać można miejsca, w których docho-
dzi do spalania odpadów w przydomowych 
kotłowniach. W ramach przeprowadzonej 
misji pomiarowej skontrolowano 170 nie-
ruchomości. W następstwie szczegółowym 
badaniom poddano 21 posesji, ale osta-
tecznie nie stwierdzono spalania substancji 
szkodliwych. Kontrole przeprowadzono 
w grudniu 2022 roku, kolejne przewidziane 
zostały już w roku bieżącym.   (UG) 

Informujemy mieszkańców, że od 1 lu-
tego br. wzrastają opłaty za gospo-
darowanie odpadami  komunalnymi. 
Podwyżka opłat o 2 zł od mieszkańca 
jest związana ze wzrastającymi koszta-
mi gospodarowania odpadami w naszej 
gminie. Aktualnie obowiązujące stawki 
opłat są niewystarczające, aby pokryć 
przewidywane koszty finansowania 
systemu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomosci w 2023 r. – stąd decyzja 
Rady Gminy Kozy o podwyżce opłat za 
śmieci.

Przypominamy, że obliczając stawkę 
opłaty bierze się pod uwagę wszystkie 
koszty systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, obejmujące m.in.: 
koszty odbioru i transportu odpadów 

do Zakładu Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi w Bielsku-Białej (ZGO), 
zbierania i odzysku odpadów komunal-
nych, utrzymania Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), obsługi administracyjnej 
oraz edukacji ekologicznej mieszkań-
ców.

Od 1 lutego 2023 r. miesięcz-
na stawka opłaty wynosić będzie 
33,00 zł od osoby, dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, po-
łożonych na terenie gminy Kozy. 
W przypadku, jeżeli właściciel nie-
ruchomości nie wypełnia obowiąz-
ku selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych stawka opłaty 
wyniesie 132,00 zł miesięcznie od 
mieszkańca.

Na dotychczasowym poziomie – 
1,00  zł pozostaje kwota zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, zabudo-
wanych budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi, kompostujących bio-
odpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym. 
Równocześnie informujemy, że wymiar 
opłaty za śmieci będzie dostarczany 
właścicielom nieruchomości, którzy 
złożyli deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w lutym, razem z podatkiem od 
nieruchomości. Zmiana stawki opłaty 
następuje „z urzędu”, nie ma więc ko-
nieczności zmiany deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.             (RGKiOŚ)

Wraz z początkiem tego roku zwiększona została częstotliwość odbioru odpadów szkła 
i papieru z zamieszkiwanych posesji. Szczegóły odbioru znajdują się w harmonogramach 
odpadów komunalnych, dostarczonych przez firmę Sanit Trans Sp. z o.o., która wygrała 
przetarg na odbiór i transport odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Bia-
łej. W harmonogramie znajdą Państwo również inne ważne informacje, m.in: o odbiorze 
odpadów wielkogabarytowych, który w tym roku będzie realizowany w maju i w czerwcu, 
czy też o godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Harmonogram dostępny jest również na stronie internetowej gminy Kozy – www.kozy.pl, 
w zakładce „dla mieszkańca – ochrona środowiska – gospodarka odpadami”. Zachęcamy 
również do korzystania z aplikacji Segrego, dzięki której możecie Państwo otrzymywać przy-
pomnienia o odbiorze odpadów z posesji oraz o terminach płatności za śmieci.                   (UG)

Wójt Gminy Kozy informuje, że miesz-
kańcy Gminy Kozy mogą składać wnioski 
o wydanie zaświadczenia uprawniającego 
do zakupu węgla po cenie preferencyjnej 
na 2023 r. Zaświadczenie jest niezbędne do 
zakupu węgla od podmiotu zajmującego się 
jego dystrybucją dla mieszkańców Gminy 
Kozy. Zaświadczenie wydawane jest jedno-
krotnie i w jednym egzemplarzu, w terminie 
14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie 
zaświadczenia jest wolne od opłat. Wnioski 
o wydanie zaświadczenia można składać 
maksymalnie do 15 kwietnia 2023 r. Węgiel 
kamienny można nabyć będzie w ilości do 
1,5 tony do 30 kwietnia 2023 r. 
W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 
2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałe-
go w ramach zakupu preferencyjnego albo 
dokonano takiego zakupu w ilości mniej-
szej niż 1,5 tony, to ilość paliwa stałego nie-

zakupionego w ramach limitu tj. 1,5 tony 
w 2022 r. powiększa limit w 2023 r.
Kto może preferencyjnie zakupić węgiel? 
Osoba fizyczna spełniająca oba poniższe 
warunki:

• osoba fizyczna w gospodarstwie do-
mowym, które spełnia warunki upraw-
niające do dodatku węglowego, 

• członek gospodarstwa domowego, 
w którym nikt nie nabył paliwa stałego 
na sezon grzewczy przypadający na lata 
2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł 
brutto za tonę w ilości co najmniej 
3 tony, jeżeli wniosek składany będzie 
w 2023 r. 

Skład opałowy, w którym będzie można 
nabyć węgiel kamienny: 
Transport Towarowy Krzysztof Adamus 
ul. Przemysłowa 1, 43-340 Kozy

(UG)

Kontrole dronem Większa częstotliwość odbioru odpadów

Zakup węgla

Opłaty za śmieci
foto: arch. UG
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Spotykają się regularnie wśród ró-
wieśników, dzielą się swoimi zainte-
resowaniami, chętnie też uczestniczą 
w rozmaitych atrakcyjnych wyda-
rzeniach. I pewnie dlatego drużyny 
Związku Harcerstwa Polskiego funk-
cjonujące w Kozach niezmiennie do-
brze wypełniają podstawową misję 
wspierania w wychowaniu młodego 
człowieka.
73. Koziańska Drużyna Starszoharcerska 
„Carpe Diem” to aktualnie 18-osobowa 
grupa obejmująca najstarszą młodzież, po-
cząwszy od uczniów klas VII aż po pierw-
szą szkoły średniej. – Harcerstwo wcale do 
lamusa nie odchodzi, a chętnych do pełnie-
nia służby nie brakuje. O młodzież trzeba 
dziś natomiast walczyć, bo atrakcji jest 
znacznie więcej niż kiedyś. W miarę dora-
stania pojawiają się inne zainteresowania, 
nastolatkowie odkrywają świat, poznają 
go i podążają różnymi drogami – wyjaśnia 
drużynowy pwd. Rafał Samocki.
Aby sprostać oczekiwaniom młodych osób 
„Carpe Diem” zapewnia szereg atrakcji 
swoim podopiecznym w myśl stwarzania 
warunków do wszechstronnego rozwoju. 
Odbywają się wycieczki piesze i rowerowe, 
ciekawość wzbudzają pobyty na obozach 
i biwakach, by wspomnieć ten wiosenny 
z nocowaniem w domkach nad Jeziorem 
Żywieckim, po „Mikołajkowy” i obejmu-
jący nocowanie w Szkole Podstawowej 
nr 1. Podczas cotygodniowych spotkań, 
oprócz zajęć związanych z pierwszą po-
mocą, terenoznawstem, śpiewaniem, itp., 
jest czas na rozwijające gry planszowe czy 
karciane. Jeżeli tylko pogoda na to pozwala 
zbiórki mają swoją lokalizację w lesie, gdzie 
harcerze uczestniczą w grach terenowych, 
zajęciach z przyrodoznawstwa, rozpalania 
ognisk i odkrywaniu uroków natury. Wła-
snymi zainteresowaniami wszyscy też bez 
przeszkód mogą się podzielić w rówieśni-
czym gronie. – U nas porozmawiać można 
właściwie na każdy temat, bardzo często 
takie dzielenie się swoim hobby jest przy-
czynkiem do zawiązywania się przyjaźni. 
Gwarantujemy tak naprawdę fajnie i róż-
norodnie spędzony czas – dodaje.
Harcerstwo w Kozach idzie też z duchem 
czasu. Udział w ważnych lokalnych wyda-
rzeniach, także tych mających charakter 
wolontariatu, jak kwestowanie dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, sprzątanie 
z okazji Dnia Ziemi, organizacja ogniska 
Nocy Świętojańskiej i wiele innych, to 
w zasadzie oczywistość. Ale już choćby za-

inicjowanie miejskiej gry terenowej z okazji 
Święta Niepodległości, która szybko przy-
jęła się w tutejszej społeczności wśród osób 
w różnym wieku, czy też przeprowadzenie 
mającego wyjątkowy klimat „Harcerskiego 
Spotkania Pokoleń”, to coś w rodzaju war-
tości dodanej. Jak podkreśla drużynowy 
pwd. Rafał Samocki, współczesne harcer-
stwo to nie tylko kompas i kawałek mapy, 
ale również nowe technologie. Zarządza-
nie członkami przez instruktorów realizo-
wane jest poprzez specjalną aplikację ZHP 
– TIPI, a harcerze korzystają z aplikacji na 
smartfon – HarcApp. Każdy ma zapewnio-
ny dodatkowo bezpłatny dostęp do pakie-
tu Office.

Jeszcze więcej, bo niemal 30 członków – 
dzieci z wszystkich szkół w Kozach, ale 
również z sąsiedniego Lipnika i Hałcnowa 
z klas IV-VI – liczy 37. Beskidzka Drużyna 
Harcerska „Błękitna Drużyna”. Pochwalić 
może się 40-letnią tradycją i wciąż aktual-
nymi założeniami. – Od samego począt-
ku nie zmieniły się nasze ideały oraz cele. 
Związane są one ściśle ze wspieraniem 
w wychowaniu młodego człowieka. Sta-
ramy się osiągnąć to przez podejmowane 
liczne działania – mówi drużynowy pwd. 
Maciej Pasierbski.
Potwierdzenia aktywności wcale daleko 
szukać nie trzeba. Miniony rok to zwłasz-
cza interesujący z perspektywy uczest-
ników obóz harcerski w Pogorzelicy. – 
Zgodnie z przyjętą fabułą wcieliliśmy się 
w postacie znane z komiksowej wioski 
galów. Wspólnie rozwiązywaliśmy pro-
blemy, graliśmy w gry i miło spędzaliśmy 
czas. Wszystko to oraz sprzyjająca pogoda 
stanowiły receptę na prawdziwie udany 
wypoczynek – wspomina drużynowy. Już 
po powrocie, razem z innymi jednostkami 
z Kóz, „Błękitna Drużyna” przyłączyła się 
do utworzenia wioski harcerskiej podczas 
dożynek. Dzieci i młodzież mogli poczuć 
się niczym prawdziwi harcerze, a pozostali 

przypomnieć sobie czasy swojej młodości. 
Zorganizowany został także wyjazd repre-
zentacji hufca na Zlot Chorągwi Śląskiej 
do Katowic, gdzie w skali całego woje-
wództwa rywalizowano w grze terenowej. 
W listopadzie druhowie „Carpe Diem” 
i „Błękitna Drużyna” uczcili pamięć osób 
zmarłych, rozpalając „Płomyki Pamięci” 
i podejmując się warty przy grobach. Na-
rodowe Święto Niepodległości to udział 
w uroczystościach gminnych, choćby po-
przez marsz w kompanii honorowej i wcią-
ganie flagi na maszt przez instruktorów 
i harcerzy starszych. Ostatni miesiąc roku 
to z kolei wypełniony wieloma atrakcjami 
biwak harcerski w Rajczy, obejmujący na-
bywanie nowych umiejętności, tropienie 
Mikołaja czy ognisko z barwnym przybli-
żeniem historii drużyny.
Plany najbliższe wcale nie są mniej ambit-
ne. – Patrzymy na ten rok z niecierpliwo-
ścią, a to dlatego, że mamy liczne pomysły, 
które przy dotychczasowym zaangażo-
waniu na pewno uda nam się dobrze zre-
alizować – dopowiada Maciej Pasierbski 
i wspomina o kwestowaniu wolontariuszy 
przy okazji finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy czy planowanym wyjeź-
dzie wakacyjnym do Szklarskiej Poręby. 
– Nasza drużyna nie mogłaby działać rów-
nie aktywnie, gdyby nie ogromne wsparcie 
naszych przyjaciół oraz przede wszystkim 
rodziców naszych harcerzy. Każda pomoc, 
jaką otrzymujemy też od mieszkańców, 
jest ogromną wartością – podsumowuje 
drużynowy.
W Kozach – to z myślą o najmłodszych 
uczniach klas szkół podstawowych – funk-
cjonuje ponadto 3. Gromada Zuchowa 
„Wesoła Gromada”. Obecnie przynale-
ży do niej przeszło 30 zuchów, a opiekę 
sprawują druhna pwd. Beata Byrska oraz 
pwd. Agata Obajtek. Aktywność wszyst-
kich wspomnianych drużyn pozwala na 
zachowanie tzw. ciągu metodycznego – od 
najmłodszego do najstarszego. Harcerskie 
„Czuwaj!” wybrzmiewa zresztą systema-
tycznie. W środowe popołudnia na zbiór-
kach spotyka się najstarsza z grup, ta nieco 
młodsza w każdy piątek. Doskonale na te 
potrzeby służy „Harcówka”, która mieści 
się w budynku obok stadionu gminnego 
przy ulicy Przeczniej 3. – Zachęcamy, aby 
do nas dołączać. Każda zbiórka to nowe 
umiejętności, ale także ciepła i wyjątkowa 
atmosfera. Warto się o tym przekonać sa-
memu – tu już zgodnie przekonują opieku-
nowie koziańskich harcerzy.                   (MAN)

Przyjemny harcerski czas

foto: Mat 73. KDSH „Carpe Diem”
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W najbliższych tygodniach poznamy 
laureata dorocznego plebiscytu Oso-
bowość Roku w Gminie Kozy. To już 
4. edycja tego wydarzenia, tym razem 
zgłoszone zostały cztery nominacje. 
Przybliżamy sylwetki osób, które w minio-
nych 12. miesiącach wyróżniały się w róż-
nych dziedzinach. Komu wręczona zosta-
nie okazała statuetka każdorazowo ręcznie 
przygotowywana przez koziańskigo mistrza 
– Dariusza Fludra, przekonamy się podczas 
uroczystej gali. W wydarzeniu uczestniczyć 
mogą rzecz jasna nasi mieszkańcy, do czego 
zachęcamy. Dokładne terminy poznamy 
niebawem, szczegóły m.in. na stronie in-
ternetowej www.kozy.pl oraz w przestrzeni 
social mediów.
Nominacje:
Dawid Hałat – mistrz Polski w podno-
szeniu ciężarów osób niepełnosprawnych. 
Uśmiechnięty i zawsze zaangażowany 
w swoją pasję, czyli sporty siłowe. Tegorocz-
ny złoty medal zdobył podczas XLIX Indy-
widualnych Mistrzostw Polski w Podnosze-
niu Ciężarów Osób Niepełnosprawnych 
w Bydgoszczy. Uczestnik wielu krajowych 
imprez, w przeszłości także medalista im-

prez w randze Mistrzostw Polski.
Aleksander Kornijczuk – od począt-
ku wojny na Ukrainie zaangażował się 
w pomoc dla naszych wschodnich sąsia-
dów. Z jego inicjatywy powstało w Ko-
zach Stowarzyszenie „Ponieważ Możemy” 
wspierające ludność cywilną oraz żołnierzy 
na Ukrainie. Organizował transporty hu-
manitarne (obecna wartość to ponad 4 mln 
zł), początkowo finansując je samemu. Zo-
stał prezesem stowarzyszenia, podpisując 
już m.in. umowę z niemieckimi partnerami 
o współpracy w zakresie pomocy, aktywnie 
pomaga uchodźcom poszukując miejsc pra-
cy czy gwarantując podstawowe wsparcie.
Paweł Susek – sędzia piłkarski, od 2016 
roku sędzia i działacz AMP Futbolu (pił-
ka nożna osób po amputacjach). Uczest-
nik największych imprez AMP Futbolu 
w Polsce oraz na świecie w roli arbitra. 
Sędziował mecze otwarcia Mistrzostw 
Świata AMP Futbolu w Meksyku – 2018, 
oraz Turcji – 2022 czy spotkania turnie-
jowe Mistrzostw Polski. Z uporem dąży 
do celu, promuje sport, zdrowy tryb życia 
i aktywne spędzanie czasu wśród dzieci 
i młodzieży, zwłaszcza tej z niepełno-

sprawnościami. Udziela się społecznie, 
bierze udział w akcjach charytatywnych. 
Tomasz Węgrzyn – zaangażowany 
w szeroko pojęte promowanie ekologii 
oraz ochronę środowiska. Inicjator i po-
mysłodawca licznych przedsięwzięć z tego 
zakresu – m.in. odbywającej się nieprzerwa-
nie od 2012 roku akcji „Sprzątamy Beskid 
Mały” i „Sprzątamy Beskidy z PTT”. Jeden 
z założycieli Koła Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego w Kozach, zaangażowany 
w uporządkowanie terenu wokół Kamienio-
łomu czy szczytu Hrobaczej Łąki.  Aktywny 
społecznie – autor jednego z wniosków 
w Budżecie Obywatelskim, zaangażowany 
bardzo mocno we wsparcie Ukrainy. Orga-
nizuje zbiórki, jest kierowcą w transportach, 
osobiście docierał na Ukrainie do miejsc, 
gdzie inni nie chcieli pojechać…
Sylwetki nominowanych opracowane zo-
stały na podstawie zgłoszonych wniosków. 
Przypomnijmy, że w poprzednich edycjach 
zaszczytny tytuł przypadł Dawidowi Wo-
skanianinowi, Justynie Kudelskiej oraz Alicji 
Frączyk. Rozstrzygnięcia w 4. edycji pozna-
my niebawem, do wydarzenia powrócimy 
rzecz jasna na naszych łamach.  (MS)

Po raz czwarty odbywał się Gminny Konkurs Ekologiczny przygotowany przez 
Młodzieżową Radę Gminy Kozy. Z pytaniami dotyczącymi m.in. środowiska na-
turalnego zmierzyli się uczniowie koziańskich podstawówek, wypełniając przygo-
towany test. Najlepiej poradził sobie Tymoteusz Kasperek (SP2), drugie miejsce 
przypadło ex-aequo Lenie Wróbel (NSP), Klaudii Lapczyk (NSP) i Filipowi Kry-
wultowi (SP2), trzecia lokata to wynik Marty Ponc (SP2). Podsumowanie zaba-
wy odbywało się podczas sesji MRG, a najlepszym wręczając nagrody gratulowali 
wójt Jacek Kaliński i przewodniczący Rady Gminy Kozy – Miłosz Zelek. Konkurs 
zorganizowany został przy wsparciu Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Gminy Kozy.                     (RED) 

Koło Emerytów i Rencistów w Kozach 
przeprowadziło 25 listopada 2022 
roku wybory do zarządu. Przewodni-
czącą została Henryka Cisowska, a za-
stępcą Tadeusz Migdał.
Wszyscy emeryci i renciści, którzy chcą 
wstąpić w szeregi Koła Emerytów i Ren-
cistów, mogą uczestniczyć w spotkaniach 

przy herbacie i kawie – w każdy czwartek 
w godzinach od 15:00 do 17:00 w Domu 
Kultury w Kozach (sala nr 11). Koło sys-
tematycznie organizuje wycieczki, wyjaz-
dy na wody termalne, wczasy, duszonki, 
zabawy czy okolicznościowe spotkania, 
jak choćby z okazji Dnia Kobiet, świąt czy 
jubileuszy.

Z okazji Nowego Roku Zarząd oraz Koło 
Emerytów i Rencistów pragnie złożyć 
wszystkim mieszkańcom najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej 
pomyślności. Niechże ten Nowy Rok 
okaże się dla Was szczodrym i łaskawym 
we wszystkie wyżej wspomniane dary. Do 
Siego Roku!        (R)

Młodzież jest eko!

foto: arch. MRG

Koło po wyborach

Osobowość roku – nominacje
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Przełom roku tradycyjnie już był intensywny dla członków koziańskie-
go Chóru Domu Kultury. To udział w Koziańskim Wieczorze Kolę-
dowym, wydarzeniu Spotkanie z Kolędą (piszemy o obu poniżej), 
a także dedykowany, świąteczny występ podczas Mszy Świętej w ko-
ściele Zesłania Ducha Świętego w Kozach Gajach. Chór tradycyjnie 
już włączył się do liturgii, po nabożeństwie zaprosił na krótki koncert 
kolęd i pastorałek. – Okres świąteczny zawsze ma swoją magię, m.in. 
poprzez wspólne kolędowanie. To był intensywny, ale bardzo pozy-
tywny czas dla całego naszego zespołu – podkreślają przedstawiciele 
chóru, kolędujący w Kozach przez trzy dni z rzędu.             (RED) 

W ramach projektu „Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim” 
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach jest współorganizato-
rem kursu dziennikarstwa. 30-to godzinny kurs skierowany jest 
do młodzieży, a jego celem jest przybliżenie warsztatu dzienni-
karza publikującego w sieci. Poprzez praktyczne ćwiczenia, pro-
wadzone przez Beatę Bachmińską, młodzi adepci dziennikarstwa 
poznają podstawy fotografii i montażu materiałów multimedial-
nych oraz zasady bezpiecznego publikowania materiałów w In-
ternecie. Projekt realizowany jest ze środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, partnerem 
wiodącym jest Wyższa Szkoła Humanitas.         (GBP)

Doroczna tradycja wspólnego, noworoczno-świątecznego kolędo-
wania w Domu Kultury w Kozach  kultywowana jest m.in. poprzez 
wydarzenie „Koziański Wieczór Kolędowy”. Tym razem w Święto 
Trzech Króli na wyjątkowe spotkanie zaprosił Zespół Pieśni i Tań-
ca Kozianie, Chór Domu Kultury w Kozach oraz Zespół Brasow-
nik. Usłyszeć można było specjalnie przygotowane cudne kolędy, 
pastorałki oraz świąteczne utwory w zupełnie nowych aranżacjach 
muzycznych. Licznie zgromadzona publiczność zdawała się być 
zachwycona, tym bardziej, że nie zabrakło też humorystycznych ak-
centów czy tradycyjnych życzeń dla wszystkich obecnych.   (DK/RED) 

Święta Bożego Narodzenia to czas wzruszeń, refleksji, radości, ale 
także najpiękniejszych tradycji, w tym wspólnego kolędowania. 
7 stycznia br. odbyło się  „Spotkanie z Kolędą” w kościele pw. 
Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach. Wy-
stąpiły zespoły: Chór „Zasolnica” z Porąbki pod dyrekcją Barbary 
Gacek, Chór Domu Kultury w Kozach oraz Chór „Cantica” z By-
strej pod dyrekcją Anny Czaplińskiej-Syjoty. Usłyszeć można 
było dobrze znane nam kolędy, ale także odszukane, mniej popu-
larne, przepiękne muzyczne opracowania pastorałek. Wszystko 
w ramach XXII Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Ko-
lędą” im. Piotra Jakóbca, organizowanego przez Bielski Oddział 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.       (DK/R)

Chór świątecznie

foto: arch. DK

Dziennikarstwo on-line

Kolędowy wieczór Wyjątkowe pastorałki
foto: arch. GBP

foto: arch. DKfoto: arch. DK



Kalendarz terminów płatności w 2023 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


