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Chętnie odwiedzany przez dzieci i młodzież skate-park w ostatnich 
dniach przechodził rewitalizację nawierzchni pod urządzeniami do 
fitnessu. W ramach przeprowadzonych prac remontowych usunięto 
starą nawierzchnię, zdemontowano zdegradowaną warstwę cemen-
tową, wyrównano i zagęszczono podbudowę kruszywem naturalnym 
łamanym, nałożono specjalną podbudowę dynamiczną, finalnie wy-
konano ręczną instalację nawierzchni PU w kolorze ceglastym. Efek-
ty prac wpłynęły zarówno na odbiór wizualny i estetykę miejsca, jak 
i bezpieczeństwo osób korzystających na co dzień z urządzeń.   

(UG)

Remont na skate-parku

Z bajką po Kozach

foto: arch.

W okresie wakacyjnym bibliotekarzy koziańskiej książnicy moż-
na było spotkać nie tylko w Pałacu Czeczów, ale także… na pla-
cach zabaw w naszej miejscowości. To w ramach akcji „Z baj-
ką po Kozach”. Zaproponowano najmłodszym głośne czytanie 
oraz zabawy wokół treści prezentowanych książek. Uczestnicy 
otrzymywali upominki książkowe, będące zachętą do częste-
go odwiedzania biblioteki i sięgania po książki. Pozostaje więc 
mieć nadzieję, że zachęceni także w formie zabawy do czytania 
najmłodsi, istotnie w przyszłości z chęcią sięgać będą po kolejne 
lektury. 

(GBP)

foto: arch. 

foto: MS

foto: arch. GBP

To chyba pierwsza tego rodzaju impreza w naszej miejscowości. Za-
proszenie skierowane zostało bowiem w pierwszej kolejności do… 
czworonogów. W sierpniu w Kamieniołomie odbył się PSIknik, czyli 
piknik dla psiaków i ich właścicieli. Były pokazy psich sztuczek, psy 
ratownicze, degustacja karm, psia fotobudka, czy wybory – najmniej-
szego, największego, najstarszego, najdłuższego i najbardziej kudła-
tego psa. Opiekunowie mieli okazję zasięgnąć porad specjalistów 
– behawiorysty, trenera psów i groomerki. Robiąc zdjęcie ze swoim 
psiakiem dołączyć można było do zbiórki na rzecz Fundacji Budrysek 
ratującej porzucone zwierzęta.          (AH/RED)

PSIknik

foto: arch.

W sierpniu odbywały się wyjątkowe warsztaty twórcze dla 
dzieci i młodzieży w plenerowej scenerii parku dworskiego 
i Pałacu Czeczów. Dzieci tworzyły prace przestrzenne, manu-
alne, poznawały podstawy rysunku i malarstwa. Młodzi artyści 
przygotowali zjawiskowe prace grupowe na dużym formacie, 
ale też indywidualne pamiątkowe dzieła. Warsztaty zakończy-
ły się wystawą przygotowanych przez nich prac. Do pracy in-
spirowała podpowiadając i dzieląc się swoim doświadczeniem 
Martyna Stefaniak, malarka, absolwentka Liceum Plastyczne-
go w Katowicach oraz Katowickiego ASP, chętnie odwołująca 
się do natury.      

(AH/RED)

Kozy Malują
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Projekty zgłaszane przez mieszkań-
ców w ramach Budżetu Obywatelskie-
go to okazja do realizacji zadań ocze-
kiwanych przez lokalną społeczność. 
W tym roku zaplanowana została już 
jego trzecia edycja.
Pomysły na zadania do realizacji w trzeciej 
edycji budżetu obywatelskiego składać 
można w terminie od 26 lipca do 31 sierp-
nia 2021 r. Głosowanie zaplanowano od 30 
września do 25 października br.,  ogłosze-
nie wyników 29 października. Wysokość 
środków przeznaczonych na realizację 
zadań w ramach budżetu obywatelskiego 
2022 wynosi 60.000 zł, z czego 48.000 zł 
przeznaczonych jest na zadania o charakte-
rze infrastrukturalnym, 12.000 zł na zada-
nia o charakterze pozainfrastrukturalnym. 
– Zachęcam wszystkich mieszkańców Kóz 
do wzięcia udziału w trzeciej edycji, zarów-
no składania wniosków, jak i głosowania.  
Jestem przekonany, że wśród zgłoszonych 
wniosków znajdziecie Państwo interesu-
jący dla Was – mówi Jacek Kaliński, wójt 
gminy Kozy. 
Głosować będzie można na trzy sposo-
by – za pośrednictwem strony interne-
towej www.kozy.pl, składając kartę do 

głosowania w Urzę-
dzie Gminy lub wysy-
łając ją pocztą. 
A jak przebiegał budżet 
obywatelski w poprzed-
niej edycji? 25 paździer-
nika ubiegłego roku 
zakończyło się głosowa-
nie, w którym oddano 
1371 ważnych głosów 
(912 głosów w formie 
elektronicznej i 459 
w formie papierowej). 
Najwięcej z nich trafi-
ło na „konto” projektu 
autorstwa Justyny Ku-
delskiej – „Kozy Camp 
– przystanek turystycz-
ny wraz z parkingiem”, 
drugie miejsce przypa-
dło festiwalowi muzycz-
nemu „KozyNostra 
Rock Fest 2021”. Projekt „Kozy Camp” 
jest na etapie uzgodnień z Nadleśnictwem 
Bielsko-Biała, realizacja zadania przewi-
dziana jest na jesień tego roku. Muzyczne 
wydarzenie odbyło się natomiast kilkana-
ście dni temu w parku dworskim, o czym 

piszemy szerzej na stronie 18.
Wszystkie informacje dotyczące budżetu 
obywatelskiego znaleźć można na stronie 
internetowej – www.budzetobywatelski.
kozy.pl.  Zachęcamy do wzięcia udziału 
w kolejnej edycji!                    (RED)

Chętnie odwiedzany przez kozian i tu-
rystów Kamieniołom wzbogacony zo-
stał w ostatnich dniach o miejsca do 
biwakowania. 
Staraniem Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego – Koło w Kozach oraz 
koziańskiego Stowarzyszenia Staw 
Kamieniołom wokół zbiornika wodne-

go pojawiły się wytyczone miejsca na 
ogniska oraz ławeczki. To zabieg mają-
cy na celu wyeliminowanie dzikich pa-
lenisk, poprawiający bezpieczeństwo, 
a także estetykę coraz popularniejsze-
go miejsca wśród miłośników zielo-
nych terenów.
Równocześnie zamontowano drogo-

wskazy przy leśnej drodze informujące 
o trasie do Kamieniołomu. Pozostaje 
mieć nadzieję, że użytkownicy potrafili 
będą dotrzymać kultury i po wspólnym 
biesiadowaniu zabiorą ze sobą pozo-
stałości po spotkaniu – mamy na myśli 
rzecz jasna wytworzone odpady.

(RED)

Budżet Obywatelski po raz trzeci

Ławeczki w Kamieniołomie

foto: arch.

foto: arch. UG.
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Relacja z XXIX sesji Rady Gminy Kozy

W okresie od 9 sierpnia do 19 listopa-
da 2021 roku przeprowadzona zosta-
nie na terenie województwa śląskiego 
kwalifikacja wojskowa. 
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
zobowiązani są m.in. mężczyźni urodzeni 
w 2002 roku; mężczyźni urodzeni w latach 
1997-2001, którzy nie posiadają określo-
nej kategorii zdolności do czynnej służ-
by wojskowej; osoby urodzone w latach 
2000-2001, które zostały uznane przez 
powiatowe komisje lekarskie za czasowo 
niezdolne do służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolno-
ści upływa przed zakończeniem kwalifika-
cji wojskowej; a także kobiety urodzone 

w latach 1997-2002 posiadające kwalifika-
cje przydatne do czynnej służby wojskowej 
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzy-
skania tych kwalifikacji, które w roku szkol-
nym lub akademickim 2020/2021 kończą 
naukę w szkołach lub uczelniach medycz-
nych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych.
Kwalifikacja wojskowa dla gminy 
Kozy przeprowadzona zostanie w bu-
dynku Bielskiego Pogotowia Ratun-
kowego, ul. Emilii Plater 14, 43-300 
Bielsko-Biała.
Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt 
gminy za pomocą imiennego wezwania. 
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie 

zwalnia osoby od obowiązku stawienia 
się w terminie i miejscu wskazanym w ob-
wieszczeniu. W razie niestawienia się do 
kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej 
przyczyny grozi grzywna lub nawet kara 
ograniczenia wolności (art. 224 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony RP).
Dla osób z terenu gminy Kozy wymie-
nionych w obwieszczeniu kwalifikacja 
wojskowa przeprowadzona zostanie od 8 
listopada do 9 listopada 2021 roku w godz. 
od 7.00 do 10.00 w budynku Bielskiego 
Pogotowia Ratunkowego przy ul. Emilii 
Plater 14. 

(UG)

27 lipca 2021 r., odbyła się XXIX sesja 
Rady Gminy Kozy, na której podjęto na-
stępujące uchwały:
1) NR XXIX/227/21 w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – celem opracowania 
zmiany planu jest część tekstowa ww. 
uchwały w zakresie uszczegółowienia 
zapisów przeznaczenia podstawowego 
terenów zabudowy usługowo-mieszka-
niowej (MU) o dopuszczenie zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zmianę charakteru zapisu z „KDW – drogi 
wewnętrzne ogólnodostępne” na „KDW 
– drogi wewnętrzne” wraz z niezbędnymi 
zapisami w uchwale. Proponowane funk-
cje nie naruszają ustaleń Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kozy,

2) NR XXIX/228/21 w sprawie wyraże-
nia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Gmi-
ny Kozy, położonej w Kozach, oznaczo-

nej jako działka 5551/10 obręb 0001 
Kozy – sprzedaż działki 5551/10 ma 
nastąpić w celu poprawienia warun-
ków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. Działka 5551/10 od wielu lat 
jest zagospodarowana i ogrodzona wraz 
z działką przyległą, jak też użytkowana 
jest wyłącznie przez właściciela nieru-
chomości sąsiedniej. Wskazana działka 
nie może być zagospodarowana jako 
odrębna i samodzielna nieruchomość, 
bowiem stanowi wąski pas gruntu w są-
siedztwie rowu melioracyjnego,

3) NR XXIX/229/21 w sprawie przyję-
cia projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na tere-
nie gminy Kozy – Zgodnie z art. 19 ust. 
1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków – Rada Gminy przygotowuje 
projekt Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, na podstawie 
projektów regulaminów opracowanych 

przez przedsiębiorstwa wodociągowo-
-kanalizacyjne, a następnie przekazuje 
go do zaopiniowania do organu regula-
cyjnego – Dyrektora Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej w Krakowie, zawiadamiając o tym 
przedsiębiorstwa,

4) NR XXIX/230/21 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,

5) NR XXIX/231/21 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI/189/20 Rady Gmi-
ny Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku, 
Uchwała Budżetowa na 2021 rok Gmi-
ny 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.              (BRG)

Ataki na Powszechne Punkty Szczepień w naszym kraju sprawi-
ły, że w naszej miejscowości konieczne było również wprowa-
dzenie dodatkowych środków ostrożności. Charakterystyczne 
namioty znajdujące się na placu targowym przy ulicy Szkolnej 
rozkładane są więc obecnie tylko w dni, gdy punkt szczepień 
funkcjonuje. – Ich brak w inne dni nie oznacza więc likwida-
cji punktu – podkreśla Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. Za-
szczepić się w Kozach można w sierpniu w każdy poniedziałek 
w godzinach 8.00-15.00, nad dodatkowym bezpieczeństwem 
czuwają w te dni również policjanci. Szczegóły związane z sa-
mym szczepieniem uzyskać można m.in. telefonicznie – 989, 
o dodatkowych dniach szczepień w trakcie gminnych dożynek 
piszemy na stronie 17.             (RED)

Kwalifikacja wojskowa

Szczepienia pod ochroną
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W sobotę i niedzielę (11 i 12 września), 
podczas Dożynek Gminy Kozy, będzie 
można spisać się w spisie powszechnym 
na przygotowanych stanowiskach do 
samospisu internetowego.
Czekamy na Państwa w sobotę 11.09. 
(g. 14.00-17.00) oraz w niedzielę 
12.09. (g. 12.00-16.00) na placu tar-
gowym w namiocie  z oznaczeniem 
Narodowy Spis Powszechny 2021 
r. Pamiętajmy, że Narodowy Spis 
Powszechny kończy się 30 września 
2021 r. i do tego czasu musimy spełnić 
swój ustawowy obowiązek i dokonu-
jąc spisu. 
Dlaczego spis powszechny jest 
ważny dla nas wszystkich? 
Jego wyniki pozwalają odpowiadać na 
nasze potrzeby na poziomie lokalnym 
i globalnym. Stanowią wyznacznik dla 
tworzenia budżetów przez samorządy 
oraz  podstawę określania wysokości 
subwencji państwowych czy dotacji dla 
gmin i województw. 
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechne-

go wykorzystywane są przez kluczowe 
resorty do planowania działań w zakre-
sie oświaty, ochrony zdrowia, zabez-
pieczenia społecznego, polityki żywno-
ściowej, finansów, zagospodarowania 

przestrzennego, potrzeb mieszkanio-
wych czy gospodarki wodno- ściekowej. 
Informacje statystyczne pozyskane 
dzięki spisowi ludności, konieczne 
do złożenia wniosków i sporządzenia 
studiów wykonalności projektów lub 

do stworzenia biznesplanów wykorzy-
stują przedsiębiorcy oraz beneficjenci 
funduszy europejskich w ramach Re-
gionalnych Programów Operacyjnych 
(RPO). 

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba 
miejsc w Parlamencie Europejskim za-
leżą m.in. od liczby mieszkańców, okre-
ślonej wynikami ostatniego spisu. 
To wydarzenie ma więc znaczenie dla 
nas wszystkich!     (UG)

Mobilny samospis 



6 Koziańskie Wiadomości
SIERPIEŃ 2021 EDUKACJA

Tegoroczni maturzyści – choć w pande-
micznej rzeczywistości, nie mieli taryfy 
ulgowej. Obowiązkowo zdawali pisem-
ne egzaminy na poziomie podstawo-
wym z języka polskiego, matematyki 
i języka nowożytnego, dobrowolnie 
przystępowali do egzaminów ustnych 
oraz tych z innych przedmiotów. 
Można napisać, że uczniowie „Baczyń-
skiego” spisali się na medal. Szkoła 
z Kóz była zdecydowanie najlepsza 
w powiecie bielskim, znacznie przewyż-

szyła też zdawalność średniej krajowej. 
Maturę w Kozach zdało 94% uczniów 
(!), przy ogólnopolskim wyniku 74,5 
%. Gdyby porównać wyniki ze szkołami 
ościennymi z Bielska-Białej, koziańska 
szkoła znalazłaby się na wysokim, 8. 
miejscu, w Kętach zajęłaby 1. miejsce 
wspólnie z liceum im. Wyspiańskiego. 
Nie pozostaje nam więc nic innego, jak 
pogratulować i życzyć powodzenia ko-
ziańskim absolwentom na dalszej ścież-
ce edukacji.                   (RED)

Pasja, wytrwałość, miłość do gór, 
empatia, chęć pomocy innym – tym 
kierował się Filip, uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kozach, podej-
mując wyzwanie #szczytnycel.

Jedna z czechowickich firm, świętu-
jąc w tym roku 100-lecie działalno-
ści, postanowiła uczcić to wydarzenie 
w niespotykany sposób. Wystarczyło 
zarejestrować się w programie i podczas 
górskich wędrówek zdobywać szczyty. 
Organizatorzy przeliczali zdobywane 
metry na złotówki, a uzyskana kwota 
zostanie przekazana Hospicjum Dzie-
cięcemu „Świetlikowo” w Tychach.
Podczas trwania akcji – od 12 stycznia 
do 11 maja br. – Filipowi i jego zaanga-
żowanej w przedsięwzięcie mamie Ani 
udało się pokonać aż po 30 tys. metrów, 
zdobyć szczyty, przełęcze i wzniesie-

nia okolicznych Beskidów: Małego, 
Śląskiego, Żywieckiego, a podczas ro-
dzinnej wizyty u cioci sięgnęli także po 
szczyty Beskidu Sądeckiego.
Nagrodą dla uczestnika akcji po uzy-
skaniu 20 tys. metrów było zdobycie 
koszulki z logo akcji, ale najważniejszą 
było uczucie wielkiej satysfakcji, speł-
nienia i udowodnienia sobie i innym, że 
warto.
Na uwagę zasługuje w szczególności to, 
że młody bohater, pomimo wielu in-
nych pokus oraz „rzeczy do zrobienia”, 
postanowił bezinteresownie pomóc 
tym, którzy cierpią z powodu choroby, 
izolacji, odtrącenia, braku rodziny czy 
kontaktu z rówieśnikami, a ze względu 
na stan zdrowia nie mogą spędzić czasu 
tak, jakby chcieli. 

(SP2)

Maturzyści na medal

foto: arch. LC

#szczytnycel  

Nie tylko liczne grono uczniów, ale 
i część nauczycieli pożegnała się 
wraz z końcem roku szkolnego ze 
Szkołą Podstawową nr 2 w Kozach.

Nową przygodę w wybranych przez 
siebie szkołach rozpocznie 43 uczniów, 
którzy ukończyli klasę 8 Szkoły Podsta-
wowej. Po zasłużonym czasie wakacyj-

nym przystąpią do realizacji kolejnych 
wyzwań, stąd w pełni zrozumiałe ży-
czenia sukcesów, zawierania przyjaźni 
i spełniania marzeń, jakie przekazano 
im na pożegnanie z dotychczasową pla-
cówką.
Podczas ostatniego w minionym roku 
szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej 
w „Dwójce” odbyło się też pożegnanie 
tych, którzy po wielu latach przekazywania 
wiedzy, wskazywania perspektyw, wspiera-
nia w trudnych chwilach, dbania o rozwój  
i wychowanie młodych mieszkańców Kóz, 
kończą już swoją pracę w szkole. Są to: 
Wanda Stokłosa, Barbara Iskra, Barbara 
Najzer-Kabza, Barbara Stąpor, Alicja Prze-
kwas, Ewa Mrozek, Anna Laszczak, Anna 
Turyna i Krzysztof Fiałkowski. 

(R)

Czas pożegnań

foto: arch. SP2

foto: arch. SP2
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Prace drogowców postępują zarówno na Osiedlu Północ (uli-
ce Lipowa, Kalinowa, Morelowa) piszemy o tym obok, jak i na 
Osiedlu 100, gdzie drogowcy pracują na odcinkach czterech ulic 
– Irysów, Lazurowej, Wiśniowej i Bukietowej. Zgodnie z przy-
gotowanym projektem wykonano już kolektor kanalizacji desz-
czowej w ulicy Irysów, częściowo również w ulicy Wiśniowej. 
Rozpoczęły się także prace z korytowaniem ulicy Irysów, gdzie 
następnie ułożona zostanie nawierzchnia asfaltowa. Do inwesty-
cji powracać będziemy w kolejnych wydaniach naszej gazety.  
                               (UG)

Trwają prace związane z budową ka-
nalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Kozy. Przybliżamy tradycyjnie aktualne 
zaawansowanie prac na poszczególnych 
zadaniach.  
W ramach zadania nr 2 rozpoczęto pro-
cedurę uzyskania pozwolenia na użyt-
kowanie nowo wybudowanej sieci. Po 
uzyskaniu ww. decyzji mieszkańcy ob-
jęci danym zadaniem zostaną pisemnie 
poinformowani o możliwości przystą-
pienia do wykonywania przyłączy kana-
lizacyjnych na podstawie wskazanych 
warunków technicznych przez Jednost-
kę Realizującą Projekt. Na zadaniu 3. 
trwa natomiast kompletowanie doku-
mentacji rozliczeniowej. 
Obecnie Wykonawcy Zadania nr 4 oraz 
5 skupili swoje działania na pracach 
budowlanych w rejonie ulic Złotej, Po-
łudniowej oraz Wypoczynkowej. – Wy-

konawcy dokładają wszel-
kich starań, by stwarzać 
mieszkańcom możliwie 
najmniej uciążliwości z po-
wodu prowadzonych prac 
budowlanych, ale też rzecz jasna niekie-
dy mają miejsce. Jednostka Realizująca 
Projekt w imieniu Wykonawców prze-

prasza za utrudnienia w przejezdności 
– mówią przedstawiciele JRP.

(JRP)

Osiedlowe drogi zgodnie 
z planem

Przebudowa ciągu ulic Lipowej, Kalinowej i Morelowej  po-
stępuje bez przeszkód i zgodnie z planem. Wykonano już 
m.in. korytowanie pod nową nawierzchnię dróg, trwa ukła-
danie krawężników drogowych oraz obrzeży. Równocześnie 
trwają prace brukarskie przy nawierzchniach chodników oraz 
poboczy wykonywanych z kostki brukowej. W tym roku pla-
nowane jest jeszcze ułożenie dwóch warstw asfaltu na jezd-
niach, trzecia ułożona zostanie w przyszłym roku.               (UG)

Cztery drogi w remoncie

foto: MS foto: MS

Kanalizacja w budowie

Zaawansowanie prac:
• Zadanie 4. (rejon: Małe Kozy, Wróblowice): 78%
• Zadanie 5. (rejon Starego Dworu): 87% 
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Wspólnota, która daje nadzieję
Grupa Anonimowych Alkoholików 
„Bez Nazwy” ma za sobą uroczyste ob-
chody 10. rocznicy istnienia. 
W sali widowiskowej  Domu 
Kultury w Kozach spotkało się 
kilkadziesiąt osób wdzięcznych 
za zmianę, która zaszła w ich ży-
ciu po tym, jak zdecydowali się 
wstąpić do wspólnoty.
Spotkanie towarzyszące jubileuszowi od-
było się 24 czerwca i miało swój wyjątko-
wy charakter. Zaprezentowane rzeczowe 
i wzruszające wypowiedzi o drodze do 
trzeźwości były wspaniałym i rzetelnym 
świadectwem na to, że można żyć inaczej. 
Inaczej, czyli godnie, bez obsesji sięgania 
po alkohol. Swoją obecnością zaszczycił 
uczestników wójt gminy Kozy Jacek Ka-
liński, który okazał zebranym zrozumienie 
i wsparcie, podkreślając, że ma wielki sza-
cunek do wspólnoty AA, do ludzi, którzy 
pomagając sobie, skutecznie i bezintere-
sownie pomagają także innym...
Pierwsza grupa AA powstała w Kozach 
w 1993 roku. Jej głównym założycielem 
był wówczas pan Antoni – trzeźwy alkoho-
lik z uprawnieniami terapeuty, który wziął 
pod swoje skrzydła wielu ludzi borykają-
cych się z nałogiem, bezsilnych, chcących 
dążyć do wyzwolenia z choroby. Nie-
dawno odwiedzając koziańską wspólnotę 
opowiedział o początkach istnienia grupy. 
Jego przemówienie stało się dla zebranych 
niesamowitym przeżyciem, jednocześnie 
siłą i nadzieją, że można, że warto podążać 
drogą trzeźwości zawierzając życie Bogu 
„jakkolwiek go pojmujemy”. – Pokora, po-
kora i jeszcze raz pokora. Jeżeli nie widzicie 
jej u mnie, szukajcie jej w sobie – mówił na 
zakończenie.
Na skutek różnych problemów działalność 
wspólnoty została zawieszona aż do roku 
2011, gdzie na podwalinach wcześniejszych 
doświadczeń została reaktywowana grupa 
„Pokój”, a po roku powstała właśnie wspól-
nota „Bez Nazwy”, między innymi dzięki 
jednemu z obecnych członków panu Ro-
bertowi. Obecnie liczy kilkadziesiąt osób, 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn, uczestniczą-
cych w otwartych spotkaniach i dzielących 
się na nich swoim doświadczeniem. Na spo-
tkanie takie może przyjść każdy. Jedynym 
warunkiem uczestnictwa w grupie jest chęć 
zaprzestania picia. Udział w mitingach nie 
jest dla każdego łatwą decyzją. Tu nikt nie 
postawi nikomu diagnozy, czy dana osoba 
jest uzależniona czy nie. Taka decyzja nale-
ży do nas samych. Jednakże każdy w grupie 

„Bez Nazwy” nie zostanie sam ze swoim 
problemem. Wspólnota jest, była i będzie 

wsparciem dla wszystkich potrzebujących 
pomocy.
Członkowie grupy „Bez Nazwy” nie boją 

się otwarcie mówić o swoich przeżyciach 
i odczuciach:
„Po wielu latach radzenia sobie samemu 
– poddałem się. Dzięki przyjacielowi trafi-
łem na miting do grupy „Bez Nazwy” i tak 
od prawie 6 lat jestem jej członkiem. Przez 
2 lata byłem rzecznikiem grupy, gdzie 
dumnie pełniłem obowiązki. W tej chwili 
nie wyobrażam sobie życia bez przyjaciół 
z AA. Są dla mnie jak najbliższa rodzina, 
dzięki nim i całej wspólnocie prowadzę 
normalne, trzeźwe życie... Dziś otwarcie 
mówimy, że nasza choroba jest groźna 
i śmiertelna oraz że ma ona ujemny wpływ 
na nasze codzienne życie. Wiemy też, że 
chorobę tą można skutecznie powstrzy-
mać”. (Wojtek)

„Gdyby nie AA, to by mnie tu nie było. 
Dzięki wspólnocie znalazłem cel w ży-
ciu, podparty wiarą i nadzieją zacząłem 
dostrzegać światełko w ciemnościach 
mroku codziennego. Z moim życiem nie 
radziłem sobie najlepiej. Każda decyzja 
była podparta podtekstem napicia się lub 

sięgnięcia po narkotyki, ponieważ bałem 
się konsekwencji swoich decyzji. Najle-

piej było oddać ją komuś innemu. 
„Lekkie” życie – tak mi się zdawa-
ło – wyśmiewanie, krytykowanie 
innych, szło mi najlepiej. To oni 
podejmowali za mnie decyzje, a ja 
chowałem się za używkami. Dziś 
już nie chcę tak żyć. Staram się 

uczestniczyć w tym, co jest wokół mnie 
na trzeźwo i akceptować życie takim, ja-
kie jest. Jestem wdzięczny za moje nowe 

istnienie i staram się pomagać innym 
ludziom podobnym do mnie bazując 
na własnym doświadczeniu”. (Marcin)

„Od 18-stego roku życia zaczęła się moja 
„przygoda” z alkoholem i trwała 22 lata. 
Moje picie cały czas się pogłębiało, pi-
łem coraz więcej i częściej. Oczywiście 
nie widziałem w tym problemu. Twier-
dziłem, że wystarczy tylko troszkę sil-
nej woli i w każdym momencie mogę 
przestać. Myliłem się, wytrzymałem 
zaledwie 30 dni, a potem skutecznie to 
nadrobiłem. Gdy przyjaciele zwrócili 
mi uwagę, że nadużywam alkoholu, za-
cząłem pić w samotności. Efektem tego 
było pogarszanie się mojego stanu zdro-
wia. Lekarze zdecydowanie zabronili mi 
picia alkoholu do końca życia. Był to dla 
mnie cios, bo jakże alkohol może mi za-
szkodzić skoro jest przecież lekarstwem 

na wszystko. Moje chore myślenie było 
zgubne i pogłębiało chorobę. Zanim trafi-
łem na spotkanie AA w Kozach piłem, aż 
osiągnąłem przysłowiowe dno. Od drugie-
go spotkania we wspólnocie AA w Kozach 
jestem trzeźwy. Grupa AA „Bez Nazwy” 
sprawiła, że wróciłem na właściwe tory. 
Wspaniali ludzie, których tu spotkałem, za-
palili we mnie iskrę nadziei”. (Sławek)

Uczestnictwo w grupie AA jest całkowicie do-
browolne i bezpłatne. Nie pobiera się tu żadnych 
składek. Warto podkreślić, że nie jest to żadna 
organizacja religijna, nie ma powiązań z żadnym 
wyznaniem, ani kościołem. To miejsce dla ludzi 
z problemem alkoholowym bez względu na 
płeć, wyznanie czy poglądy.

„Zaczynamy rozumieć, że tylko bezwarunkowa 
kapitulacja umożliwia nam podjęcie pierwszych 
kroków w kierunku wyzwolenia i odzyskania siły. 
Przyznanie się do bezsilności okazuje się funda-
mentem, na którym można budować szczęśliwe 
i wartościowe życie” („12 kroków i 12 tradycji”).



REKLAMA
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Talia po koziańsku
Popularna w naszym regionie gra 
karciana Taroki wielu swoich zwolen-
ników ma również w Kozach. Efekt? 
W ostatnim czasie powstała wyjątko-
wa talia kart promująca naszą gminę. 
Znajdziemy na nich m.in. archiwalne 
czy aktualne fotografie znanych nam 
miejsc w naszej miejscowości, ale 
też inne charakterystyczne elementy 
związane z Kozami. 
Taroki to gra karciana, w którą gra się 
w grupach 4 osobowych. Gracze po-
sługują się 32 standardowymi kartami, 
zwanymi „barwami” oraz 22 kartami 
zwanymi „tarokami”. Powstała w XV 
wieku we Włoszech, następnie została 
spopularyzowana w Austrii i Niemczech. 
W Polsce szczególnie popularna była 
w Galicji, za sprawą żołnierzy armii au-
stro-węgierskiej. Z czasem rozpowszech-
niła się wśród mieszkańców okolicznych 
terenów. Jej zasady, charakteryzujące się 
dość wysokim poziomem skompliko-
wania, przekazywane są przez kolejne 
pokolenia graczy. Gra jest szczególnie 
popularna w miejscowościach znajdu-
jących się na terenie Ziemi Bielskiej. 
Poza naszą miejscowością jeszcze m.in. 
w Hecznarowicach czy Zabrzegu.
Skąd pomysł na koziańskie karty? Poja-
wił się podczas wizyty na turnieju taroka 
w Wiedniu, gdy uczestnicy rozgrywek 
zwiedzali muzeum gier. W gablotach 
znajdowały się różne talie taroków, przed-
stawiające scenki z życia mieszkańców. 
Kozianie zamarzyli więc, by na talii ko-
ziańskich taroków pojawiły się sceny bli-
skie mieszkańcom naszej miejscowości. 
– Chcieliśmy, żeby to było o nas – mówi 
Roman Ślosarczyk, skarbnik stowarzysze-
nia Klubu Taroczkarzy w Kozach. 
Realizacji projektu podjął się Wojciech 
Pudełko, obecnie sekretarz Klubu Tarocz-
karzy w Kozach. W jego rodzinie grało się 
w taroki, grywał zarówno dziadek Stani-
sław, jak i tata Andrzej. Dzięki wsparciu 
finansowemu uzyskanemu z dotacji sto-
warzyszenia Ziemia Bielska możliwe było 
stworzenie wyjątkowej talii kart. Na 21 
tarokach znajdują się archiwalne i aktualne 
zdjęcia najważniejszych miejsc w naszej 
gminie. Wśród nich są m.in. Pałac Cze-
czów, Kościół pw. św. Szymona i Judy 
Tadeusza, kapliczka „Pod Panienką”, ka-
mieniołom czy willa Grabowskich. Co 
ciekawe, na karcie przedstawiającej stację 

kolejową znajduje się zdjęcie pradziadka 
Wojciecha – Szymona Kołodziejczyka. 
Wszystkie karty zostały opisane – dawne 
i obecne przeznaczenie budynków można 
znaleźć na osobnej karcie dołączonej do 
talii, częściowo przybliżamy je dla Państwa 
w naszej gazecie. Na ostatnim XXII taroku, 
czyli skieżu, znajduje się koza z herbem 
Gminy. Wizerunki znajdujące się na skie-
żu, królu, damie i walecie zostały ręcznie 
narysowane przez Dorotę Trojanowską. 
Dama serce i walet serce ubrani są w stroje 
w jakich obecnie występuje Zespół Pieśni 
i Tańca „Kozianie”. Karty w formie graficz-
nej przygotowało High Five Studio – Do-
rota i Bartłomiej Hałat. Konsultacji histo-
rycznej podjął się Bartłomiej Jurzak.
Talia po raz pierwszy przetestowana zo-
stała przez uczestników „Tarokowych 
rozgrywek” o Puchar Wójta Gminy 
Kozy w czerwcu. W 40-osobowej staw-
ce najlepszy okazał się wówczas Bartło-
miej Ślosarczyk, drugi był Andrzej Maj, 
trzeci Mirosław Ślosarczyk, a wśród 
uczestników pojawili się również Czesi. 
Co ciekawe, w rodzinie Ślosarczyków, 
którzy zdominowali podium ostatniego 
konkursu, gra w nią już trzecie pokole-
nie. Roman i Mirosław nauczyli się grać 
sami, podglądając ojca i jego kolegów. 
Rozgrywki odbywały się u nich regular-
nie, często nawet dwa razy w tygodniu. 
Kupno kart było wtedy nie lada wyzwa-
niem, bo można je było dostać tylko 
w Czechach, dlatego bardzo cieszyli się, 
kiedy od ojca dostawali zgraną talię. Mo-
gli ją wyczyścić, nawoskować i nadać jej 
drugie życie. Dzisiaj w taroki grają także 
ich dzieci. Syn Mirosława, Bartłomiej, 
we wspomnianym konkursie zajął pierw-
sze miejsce. Również córki Romana po-
trafią grać w tę grę, co świadczy o tym, że 
jest to nie tylko męski sport. 
Wyjątkową talię kart można otrzy-
mać od członków Klubu Taroczkarzy 
w Kozach. Stowarzyszenie organizuje 
regularne rozgrywki, w tym także mię-
dzynarodowe turnieje. Od kilku lat 
organizowana jest szkółka tarokowa, 
każdy może więc nauczyć się zasad 
pod okiem bardziej zaawansowanych 
graczy. Zachęcając Państwa do nauki 
gry w taroki, postanowiliśmy zwrócić 
uwagę umieszczając wybrane karty na 
naszej okładce.     
                     (AK/RED)
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Koziańskie karty po raz pierwszy użyte zostały oficjalnie 
podczas czerwcowych zmagań w ramach „Tarokowych roz-
grywek” o Puchar Wójta Gminy Kozy.

Kapliczka Matki Bożej Koziańskiej, 
nazywana „Pod Panienką”.

Walet w stroju Zespołu Pieśni 
i Tańca Kozianie.

Schronisko na Hrobaczej Łące.

Urząd Gminy w Kozach.



12 Koziańskie Wiadomości
SIERPIEŃ 2021 SPORT

Koziański akcent Igrzysk Olimpijskich
Jednym z biało-czerwonych reprezentantów startujących podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio był kozianin 
Bartłomiej Wawak. Występ kolarza górskiego w gronie najlepszych zawodników na świecie okazał się udany.

REKLAMA

– Emocje są spore. Układ trasy nie przy-
padł mi szczególnie do gustu, ale można 
powiedzieć, że jest ciekawa i na pewno 
widowiskowa. Niestety znajduje się na niej 
mało miejsc do wyprzedzania i jest ciasno. 
Podczas wyścigu trzeba będzie być mak-
symalnie skupionym od startu do mety, 
jedno wypadnięcie z linii będzie koszto-
wało sporo czasu – zapowiadał Bartłomiej 
Wawak krótko przed swoim debiutanckim 
olimpijskim występem, który przypadł na 
poniedziałek 26 lipca.
Od rozpoczęcia wyścigu w miejscowości 
Izu na dystansie 28,25 kilometrów, mając 
do pokonania różnicę wzniesień sięgającą 
nawet 150 metrów, kolarz z Kóz zajmował 
miejsce w trzeciej „10” stawki. Po dwóch 
okrążeniach był 26., tracąc ponad minutę 
do prowadzącego Szwajcara Mathiasa Flu-
eckigera. W dalszej części zmagań Wawak 
systematycznie coraz bardziej odstawał 
czasowo od „szpicy”, ale zarazem przesu-
wał się w górę klasyfikacji, by ostatecznie 
zameldować się na mecie jako 19. zawod-

nik. Polak pokonał olimpijską trasę z cza-
sem 1:29,10 sek. Do triumfującego Brytyj-
czyka Thomasa Pidcocka stracił niespełna 
4 minuty. 
Olimpijski start „na chłodno” Bartłomiej 
Wawak ocenił pozytywnie. – O dziwo je-
stem zadowolony z siebie, bo szczerze mó-

wiąc nie wiedziałem czego mogę się spo-
dziewać. Był to chyba najcięższy wyścig, jaki 
jechałem. Nie spodziewałem się takiego 
tempa bez żadnych przestojów. Po starcie 
trochę nie mogłem się odnaleźć w stawce 
i złapać właściwego rytmu. Ale to głównie 
wina stresu i presji, które ciężko było mi 
okiełznać – zaznaczył kozianin w mediach 
społecznościowych, nie ukrywając satys-
fakcji z końcowego wyniku. – Cieszy mnie 
fakt, że dałem z siebie wszystko i pojecha-
łem tyle, ile mogłem. Zrealizowałem swój 
założony cel na ten wyścig i skończyłem 
go na miejscu w przedziale 10-20., z czego 
mogę być zadowolony – podkreślił czoło-
wy polski kolarz górski.
Zapowiada zarazem, że z popełnionych 
błędów wyciągnie odpowiednie wnioski. 
Efektem tego mają być nie tylko wzmo-
żone starania o wyjazd do Paryża w roku 
2024, ale i znacznie lepszą lokatę podczas 
kolejnych Igrzysk Olimpijskich w letniej 
odsłonie. – Chcę powalczyć o coś więcej – 
odważnie stwierdza kozianin.   (MA)

foto: Facebook/BartWawak
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W czerwcu zakończył się remont 
boisk zewnętrznych przy Cen-
trum Sportowo-Widowiskowym 
w Kozach, poprawiający warun-
ki dla chętnych do korzystania 
z obiektów.
Piaszczyste boisko do piłki plażowej 

zostało zrewitalizowane, dzięki czemu 
powstał duży plac, który zyskał nową 
powierzchnię tartanową. Wyrysowano 
na nim boisko do piłki siatkowej oraz 
koszykówki. Odnowione zostały także 
bieżnia oraz rozbieg do skoczni w dal.
Wejście na boiska zewnętrzne znaj-

duje się od strony ulicy Cmentarnej. 
Czynne są one każdego dnia (w godz. 
8:00-22:00 od poniedziałku do sobo-
ty, w godz. 9:00-16:00 w niedziele), na 
czas wakacji CSW zagwarantowało bez-
płatne użytkowanie nowych obiektów. 
  (RED)

Drużyna piłkarska LKS Orzeł Kozy roz-
poczyna nowy sezon piłkarski, który po-
nownie spędzi na szczeblu a-klasowym.
Miniony sezon nie był dla koziańskiego 
zespołu udany i wiele wskazywało na to, że 
przyjdzie mu stawić czoła widmu degrada-
cji do B-klasy. Z rywalizacji ligowej swoje 
rezerwy wycofał jednak MRKS Czecho-
wice-Dziedzice, co otworzyło kozianom 
furtkę, by pozostać na dotychczasowym 
pułapie rozgrywkowym.
W szeregach Orła takie finalne rozstrzy-
gnięcie przyjęto z dużą ulgą. – Cały po-
przedni sezon był dla nas dobrą lekcją. Za-
liczyliśmy fajny start, wszyscy nas chwalili, 
a później nie układało nam się tak, jakby-
śmy chcieli. Nie potrafiliśmy grać swojej 
piłki i w konsekwencji zajęliśmy tak niskie 

miejsce. Nie możemy już dopuścić do ta-
kiej sytuacji – przyznaje trener kozian Mar-
cin Stefanowicz, zapowiadając ambitną 
postawę w nadchodzącej rundzie.
Zadania piłkarze z Kóz łatwego mieć nie 
będą. Stawka ekip uczestniczących w zma-
ganiach A-klasy w Podokręgu Bielsko-Bia-
ła zwiastuje szereg trudnych spotkań. Po 
spadku z „okręgówki” poziom a-klasowy 
podnieść powinny zespoły LKS Przełom 
Kaniów i LKS Pionier Pisarzowice. Duże 
aspiracje ma UKS Rotuz Bronów, z którym 
Orzeł rozegra w sobotę 22 sierpnia premie-
rowy domowy mecz w sezonie 2021/2022. 
Na zimową przerwę koziańska ekipa uda 
się 6 listopada po konfrontacji na własnym 
boisku przeciwko zawodnikom z Ligoty.

(M)

Piłkarski nabór

Do podjęcia wspólnych treningów w swo-
ich grupach zachęca UKS Kozy.

Trenuj razem z nami! – to hasło, z którym 
klub z Kóz zwraca się do młodych osób 
zainteresowanych udziałem w piłkarskich 
treningach. Prowadzony obecnie nabór 
dotyczy zarówno chłopców, jak i dziew-
czyn w rocznikach:

 – od 2008 do 2016
 – 2017 (nowość)

UKS Kozy oferuje m.in.:
 – zajęcia pod okiem wyszkolonej ka-

dry trenerskiej
 – wyjazdy na obozy sportowe i turnieje 

piłkarskie
 – korzystanie z niezbędnego sprzętu 

sportowego

Kontakt:
e-mail: uks.dwojka@op.pl
tel: 509-820-731, 505-188-097

(RED)

Nowe boiska przy CSW

Seniorzy niezmiennie w A-klasie

Terminarz domowych meczów Orła Kozy 
w rundzie jesiennej A-klasy Podokręgu Bielsko-
Biała:

22 sierpnia (sobota), g. 17:00
LKS Orzeł Kozy – UKS Rotuz Bronów

4 września (sobota), g. 17:00
LKS Orzeł Kozy – LKS II Czaniec

18 września (sobota), g. 16:00
LKS Orzeł Kozy – KS Soła Kobiernice

9 października (sobota), g. 15:00
LKS Orzeł Kozy – LKS Przełom Kaniów

23 października (sobota), g. 15:00
LKS Orzeł Kozy – LKS Sokół Hecznarowice

6 listopada (sobota), g. 14:00
LKS Orzeł Kozy – LKS Ligotafoto: LKS Orzeł Kozy

foto: UKS Kozy

foto: arch. CSW
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Jeszcze jeden Czecz
Przed kilku laty niniejsza rubryka histo-
ryczna na łamach „Koziańskich Wiadomo-
ści” nosiła tytuł Kozi Raj, w ramach której 
w 33 odcinkach starałem się przybliżyć hi-
storię, losy i zakamarki genealogiczne rodu 
Czecz de Lindenwald. Wydawać by się 
mogło, że większość ważniejszych wątków, 
osób czy spraw, dotyczących tego – blisko 
sto lat związanego z Kozami – rodu została 
wtedy poruszona. 
Okazuje się, że mojej uwadze umknął 
jeszcze jeden dość ważny przedstawiciel 
tej rodziny. Oto krótka historia Janosa Fe-
renca, Johana Ferdinanda lub raczej Juana 
Fernanda Czecza. To za jego sprawą w poł. 
XIX w. jedna z linii Czeczów przenosi się 
do dalekiej Argentyny. Janos – bo takie-
go imienia używał w swym węgierskim 
okresie życia – Czecz (Czetz) urodził się 
w 1822 roku w Gidófalva w Transylwa-
nii. Wiadomo, że był synem cesarskiego 
oficera husarskiego. Notatki sporządzone 
przez Marię Czecz-Tarnowską – ostatnią 
dziedziczkę koziańskiego majątku dwor-
skiego, wskazują, że był stryjem Hermana 
Czecza (1854-1904), protoplasty koziań-
skiej linii rodu. Janos związał swoje życie 
z wojskowością. Był absolwentem Tere-
zjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener 

Neustadt, następnie służył w stopniu po-
rucznika w austriackiej piechocie, po czym 
w 1848 r. otrzymał posadę w węgierskim 

Ministerstwie Wojny. Tam to zetknął się 
z przywódcami Powstania Węgierskiego, 
które wybuchło w tym samym roku. Czecz 

został mianowany szefem Sztabu General-
nego przez Ludwika Kossutha. Za sprawne 
zreorganizowanie węgierskiej armii gen. 
Józef Bem obdarzył go swoim pełnym za-
ufaniem oraz nagrodził awansem general-
skim w wieku zaledwie 27 lat. Po upadku 
powstania Czecz zbiegł do Anglii, a później 
do Hiszpanii, gdzie ożenił się z Basilią Ortiz 
de Rosas, córką Prudencio Rosasa argen-
tyńskiego dowódcy wojskowego. W 1860 
r. Czecz wraz z żoną wyjechali do Argenty-
ny. Tam pracował początkowo jako geo-
deta, a później służył w stopniu pułkow-
nika w armii argentyńskiej, angażując się 
m.in. w budowę fortyfikacji. Od 1870 r. był 
jednym z głównych organizatorów, a na-
stępnie pierwszym dyrektorem Państwo-
wej Wyższej Szkoły Wojskowej w Buenos 
Aires. Prowadził również prace i pomiary 
kartograficzne tworząc pierwsze dokładne 
mapy granic Argentyny z Brazylią i Para-
gwajem oraz plan badania topograficznego 
Andów. Zmarł w Buenos Aires w 1904 r. 
Według zapisków Marii Czecz-Tarnow-
skiej Juan Fernando Czetz miał dwie cór-
ki, z którymi korespondowała Wilhelmina 
Czecz, wdowa po Hermanie Czeczu.

(Bartłomiej Jurzak)

W połowie lipca zakończyły się prace 
konserwatorskie w ramach mikropro-
jektu „Kojzkie perełki w malarstwie 
i rzeźbie pogranicza polsko-słowackie-
go”. Przypomnijmy, że w ramach za-
dania poddane gruntownej konserwa-
cji zostały trzy obrazy i dwie rzeźby ze 
zbiorów Izby Historycznej im. Adolfa 
Zubera. Dwa z dzieł malarskich to wize-
runki Madonny z Dzieciątkiem z II poł. 
XIX w. Trzecim obrazem jest „Portret 
mężczyzny” autorstwa L. Klimkiewi-
cza. Spośród rzeźb poddanych pracom 
znalazły się: tzw. pasyjka składająca się 
z trzech figurek: Chrystusa Ukrzyżo-
wanego, Marii i Marii Magdaleny oraz 
sporych rozmiarów figura Chrystusa 
Ukrzyżowanego z krzyża przydroż-
nego z ulicy Beskidzkiej. Efekty prac 

konserwatorskich autorstwa Jarosława 
Szpakowicza będzie można oglądać na 
wystawie planowanej na wrzesień, któ-

rej będzie towarzyszył okolicznościowy 
folder. 

(GBP)

Janos Ferenc Czecz/Juan Fernando Czetz 
(1822-1904)

„Kojzkie perełki” gotowe

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

foto: arch. GBP
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Z inicjatywy 
Młodzieżowej 
Rady Gminy 

Kozy biblioteka 
zaprosiła w sierp-

niu do parku wszyst-
kich miłośników kina. Pierwszy 

seans, na którym zaprezentowano po-
nadczasowe dzieło Roberta Zemeckisa 
„Forrest Gump”, zakończył się gromki-
mi brawami kilkanaście minut po godz. 
23.00. Ostatnie spotkanie w ramach 
„Letniego kina u Czecza” planowane 
jest na dzień ukazania się sierpniowego 
numeru „Koziańskich Wiadomości”. 
Na ekranie pojawi się Eddie Murphy 
w komedii „Gliniarz z Beverly Hills”.

Realizacja przedsięwzięcia możliwa 
była dzięki zakupionej licencji na pu-

bliczne projekcje filmów oraz wsparciu 
technicznemu zapewnionemu przez 
Dom Kultury w Kozach i  Kojzki Ko-
lektyw Artystyczny.

(GBP)

foto: arch. GBP

Poziomo:
3/ szczyt na trasie szlaku papieskiego z Kóz do Straconki
6/ postać, persona
7/ imię Kolbego, o. Maksymiliana
8/ przeciwieństwo postępu
9/ teren wokół Pałacu Czeczów z fontanną, lodownią oraz okazem platana
13/ ks. Józef, proboszcz, budowniczy kościoła w Kozach
14/ Legioński w Kozach
16/ interes, przedsięwzięcie
18/ nazwa przedszkola prowadzonego przez siostry Józefitki do 1961 r.
19/ pożywny napój 
20/ rączki pługa

Pionowo:
1/ największy instrument smyczkowy
2/ człowiek władający wieloma językami
3/ masa prażona z migdałów utartych z cukrem
4/ wchodnia część Kóz
5/ ramię drzewa
10/ mały samolot sportowy
11/ Grabowski
12/ Józef, mgr - były dyrektor szkoły i naczelnik Gminy Kozy
15/ oblicze
17/ futerał na okulary

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą rozwiązanie

1 2 3 4

1

5

6

9
7

8 4

8

6 15

9 10 11

12

7
13

10 2

3 5
14 15 16

12

11

17

18

14
19

13 17
20

16

Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem wiadomości@kozy.pl lub złożyć 
osobiście w bibliotece lub Urzędzie Gminy (sekretariat) do 31 sierpnia br. podając 
swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma 
nagrodę książkową.
Wysyłając rozwiązanie krzyżówki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy, tel. + 48 33 817-41-09, e-mail: dyrektor@gbpkozy.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Małgorzata Wróbel, nr telefonu: + 48 33 817-42-91, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania Państwa danych osobowych jest dostępna w siedzibie administratora i na stronie www.gbpkozy.pl

 (Stanisław Laszczak)
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Koziańska społeczność będzie mia-
ła już wkrótce wyjątkową sposob-
ność, aby spotkać się we wspólnym 
gronie. Okazją ku temu będą gmin-
ne dożynki, zaplanowane na nie-
dzielę 12 września. Do nich przy-
gotowują się również Renata Paw 
i Roman Jurzak, a więc tegoroczni 
starostowie.

Wybór starostów dożynkowych doko-
nany został tym razem nieco inaczej, 
aniżeli wskazywała na to dotychcza-
sowa tradycja. Renata Paw i Roman 
Jurzak nie są ze sobą w żaden sposób 
spokrewnieni, ani też nie prowadzą 
działalności wspólnie. Zgodnie jed-
nak podkreślają, że bardzo ważnym 
czynnikiem ich łączącym jest pasja. 
– Znamy się oczywiście jako miesz-
kańcy tej samej gminy. Mamy przy-
najmniej jedno wspólne zaintereso-
wanie, któremu w wolnym czasie od 
lat się poświęcamy – mówią koziańscy 
starostowie.
Oboje są bartnikami. Pani Renata bez-
cenną wiedzę pobierała od swojego taty 
w rodzinnym domu. – Gdy jako dziec-
ko cały czas słyszy się o pszczołach, nie 
może to pozostać bez wpływu na to, co 
robi się, gdy już się dorośnie – zauważa, 
choć dodaje od razu, że dopiero po tym, 
jak wyszła za mąż na poważnie zajęła 
się realizowaniem swojej pasji. Aktu-
alnie jej hodowla pszczół obejmuje 10 

rodzin, co w zupełności pozwala za-
bezpieczyć rodzinne potrzeby. – Miód 
z własnej pasieki smakuje wyjątkowo. 

Choćby dlatego, na miarę oczywiście 
takich możliwości, warto trochę czasu 
wolnego poświęcać. Zajmowanie się 
pszczołami wymaga odpowiedzialnego 
podejścia. Raz, że trzeba to lubić, ale 
też systematycznie pogłębiać wiedzę 
poprzez różnego rodzaju publikacje czy 
spotkania z pszczelarzami – mówi pani 
Renata.
Również w przypadku pana Romana 
bartnictwo nie wzięło się z przypadku. 
Pszczoły hodował dziadek, dzięki cze-

mu zamiłowanie zaszczepione w mło-
dości przetrwało zmianę pokoleniową. 
– To działalność wyłącznie hobbystycz-

na. Produkujemy miód w zasadzie tylko 
na nasze potrzeby. Na więcej brakuje 
zwyczajnie czasu, bo praca zawodowa, 
a więc prowadzenie sklepów ogrodni-
czych, wymaga dużego zaangażowania 
– podkreśla kozianin. Dodaje jednak, 
że nie wyobraża sobie, aby po codzien-
nych obowiązkach nie udać się do swo-
ich pszczół. – To taka nietypowa choro-
ba psychiczna, która bez wątpienia jest 
nieuleczalna. Zajmowanie się pszczoła-
mi sprawia przyjemność, pozwala ode-
rwać się od rzeczywistości. Zmęczony 
po pracy z klientami idę do pszczół, bo 
one jeszcze złego słowa mi nie powie-
działy – uśmiecha się pan Roman.
Prócz pszczelarskiej pasji starostów 
dożynkowych łączy jeszcze jedno – 
zgodnie cieszą się na myśl o wrześnio-
wym święcie. – Zawsze chodziłam na 
dożynki i dużą radość wywołuje we 
mnie to, że w tych niełatwych czasach 
będzie możliwość spotkania się. Rolę 
starościny przyjmuję osobiście jako wy-
różnienie i obowiązek, z którego zamie-
rzam dobrze się wywiązać – przyznaje 
mieszkanka gminy Kozy. – Choć staro-
stą będę pierwszy raz, bo wcześniejsze 
takie propozycje odrzucałem, to nie 
odczuwam żadnego związanego z tym 
stresu. Zapowiada się naprawdę fajna, 
przyjemna zabawa – podsumowuje Ro-
man Jurzak.

(Marcin Nikiel)

Starostów wspólna pasja

Zajmowanie się 
pszczołami sprawia 

przyjemność, pozwala 
oderwać się od 
rzeczywistości.

To taka nietypowa choroba
psychiczna, która bez 

wątpienia jest
nieuleczalna.

foto: arch. 



17DOŻYNKI

Czy na pewno wszystko uda się przygo-
tować, czy będzie wolno nam się spotkać, 
czy nic nas nie zaskoczy? Ogrom pytań 
i niepewności towarzyszy przygotowa-
niom imprez zaplanowanych na weekend 
11-12 września. Organizatorzy Święta Po-
wiatu, Dni Kóz oraz Dożynek Gminnych 
łączą wzajemnie siły i pracują nad możli-
wymi scenariuszami. – Musimy przygo-
tować się na wszystko, zaakceptować rze-
czywistość i postawić na niespodziankę 

– przekonują z nadzieją w głosie.
Co zaplanowano na drugi wrześniowy 
weekend? Program zapowiada się intere-
sująco. Szczególnie, że będziemy świadka-
mi artystycznego połączenia we wspólnym 
koncercie koziańskich artystów z gwiazdą 
tegorocznych imprez, zespołem Maleo 
Reagge Rockers. Będziemy degustować 
potrawy regionalne z terenu powiatu biel-
skiego, pojawi się też „koziańska, piwna 
niespodzianka”, a dla miłośników nietypo-

wych smaków food trucki przygotują swo-
ją ofertę w „eko” anturażu. 
W planach jest równocześnie  prezen-
tacja w przestrzeni publicznej rzeźby, 
która sprawić ma radość nie tylko naj-
młodszym. Dwudniowym występom na 
scenie zlokalizowanej na placu targowym 
towarzyszyć będą wystawy i prezentacje. 
Czy to tylko marzenia? Przekonamy się 
niebawem.

DNI KÓZ i DOŻYNKI GMINY KOZY
ŚWIĘTO POWIATU BIELSKIEGO

8.00 Zawody wędkarskie (Kamieniołom)

14.00 - 16.00 GWIAZDY, GWIAZDECZKI POWIATU BIELSKIEGO
Koncert uczestników Powiatowego Przeglądu Grup Artystycznych SAGA

16.00 - 17.00 WŁÓCZYKIJE

17.00 - 18.00 Przerwa - próby

18.00 - 19.00 THE DJANGOS

19.00 - 21.00 REGGAE Z GWIAZDAMI - Maleo Reggae Rockers
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Chór Domu Kultury w Kozach, Walimy w Kocioł

10.00 Formowanie korowodu dożynkowego

10.30 Przejazd korowodu: plac targowy, ul. Szkolna, Krakowska, Kościelna, pl. Ks. K. Kochaja

11.00 MSZA ŚW. DOŻYKOWA (kościół pw. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza)

12.00 Przejazd korowodu: pl. Ks. K. Kochaja, ul. Dworcowa, Przecznia, Szkolna

12.30 CEREMONIA DOŻYNKOWA - przekazanie chleba z udziałem ZPiT Kozianie 

13.00 - 14.00 MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA Z KÓZ

14.00 - 17.00
ZOSTAŃ STRAŻAKIEM 
tor sprawnościowy dla najmłodszych przygotowany przez OSP

13.00 - 15.00 PRZEGLĄD POTRAW REGIONALNYCH 
„KULINARNE DZIEDZICTWO POWIATU BIELSKIEGO”- degustacja

15.00 Festiwal Koziańskich Duszonek

15.00 - 15.40 ROZDANIE NAGRÓD, Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych oraz Kulinarne 
Dziedzictwo Powiatu Bielskiego

15.40 - 16.20 Zespół PORĄBCZANIE

16.20 - 17.15 Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE

17.15 - 17.30
Puchar Wójta Gminy Kozy dla Króla korowodu dożynkowego 2021 
- ogłoszenie wyników konkursu „korowód”, Festiwalu Koziańskich Duszonek oraz 
„Koziański Omnibus”

17.30 - 18.00 WALIMY W KOCIOŁ

15.30 KOZIAŃSKI OMNIBUS – konkurs wiedzy – Biblioteka

18.00 Wernisaż wystawy prac plastycznych Patryka Owcarza – 
Koncert Niezależnego Zespołu Miłośników Muzyki BRASOWNIK

11 września (sobota) - estrada główna, plac targowy 

12 września (niedziela) - estrada główna, plac targowy 

12 września (niedziela) - Pałac Czeczów

Szczepienia 
na Dożynkach

W sobotę i niedzielę (11 i 12 września), 
podczas Dożynek Gminy Kozy, bę-
dzie można zaszczepić się przeciwko 
COVID-19 w punkcie szczepień na 
targowisku gminnym. W sobotę punkt 
szczepień będzie czynny od godz. 14.00 
do 18.00, w niedzielę od 12.00 do 16.00.

By skorzystać ze szczepienia wystarczy 
wypełnić kwestionariusz wstępnego 
wywiadu przed szczepieniem dostępny 
na stronie www.gov.pl pod adresem: 
www.gov.pl/web/kppsp-lowicz/
kwestionariusz-wywiadu-przed-
szczepieniem-przeciw-covid-19 
i przyjść do punktu z dowodem osobi-
stym.                  (UG)

Duszonkowy 
festiwal

Tegoroczna odsłona Festiwalu Koziań-
skich Duszonek zaplanowana została 
w ramach imprez dożynkowych. W dru-
gi dzień – 12 września br., miłośnicy tej 
potrawy od godz. 15.00 będą mogli 
wcielić się zarówno w rolę uczestników, 
jak i następnie oceniających. Ponownie 
przygotowane zostaną paleniska, a po 
blisko półtoragodzinnej rywalizacji po-
winniśmy poznać pierwsze werdykty. 
Organizatorzy tradycyjnie już przewi-
dzieli nagrody w kilku kategoriach. Nie-
zmiennie zachęcamy więc Państwa, by 
podzielić się swoją recepturą związaną 
z przygotowaniem duszonek i wziąć 
udział w wydarzeniu.             (RED)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie w zależności od obowiązujących obostrzeń 
lub warunków pogodowych. Szczegóły – www.domkultury.kozy.pl
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Wakacje każdemu kojarzą się ze słońcem 
i wypoczynkiem – to idealny czas na przy-
gody i wszelkie wycieczki. Toteż zespół 
Brasownik zaprosił swoich słuchaczy i mi-
łośników wędrówek do aktywnego wypo-
czynku w górach.
Na Hrobaczej Łące 25 lipca br. odbył się  
koncert, podczas którego można było 
usłyszeć muzykę rozrywkową, marsze oraz 
czeskie polki. Choć na szczycie pogoda nie 
rozpieszczała i chłodny wiatr rozwiewał 
nuty, muzycy zagrali zgodnie z planem i na-

wet deszcz nie przerwał ich koncertu.
Co warte podkreślenia, muzykowanie na 
Hrobaczej Łące staje się powoli tradycją ze-
społu. Wydaje się więc, że można być nie-
malże pewnym, iż w przyszłym roku będzie 
można ich ponownie spotkać w środku lata 
na polanie Hrobaczej Łąki. Równocześnie 
to jednak nie ostatni koncert Brasownika 
w tym roku. Najbliższe plany to m.in. wy-
stęp na wrześniowych dożynkach w naszej 
miejscowości. 

(DK/RED)

Rockowe brzmienia 
W parku dworskim po raz drugi odbył się muzyczny 
festiwal – KozyNostra Rock Fest. Miłośnicy rocko-
wych brzmień stworzyli świetną atmosferę, a wśród 
zespołów pojawiły się m.in. Soul Blast, Honker, 
More Than Less czy nasza grupa perkusyjna Wali-
my w Kocioł. – Podziękowanie dla zespołów za roc-
kowy pazur i niesamowitą atmosferę. Ukłony dla 
Domu Kultury w Kozach za pomoc w organizacji 
i wsparcie – napisali na swoim profilu facbookowym 
organizatorzy zaraz po koncertach. Równocześnie 
było to pierwsze artystyczne wydarzenie na… Let-
niej scenie u Czecza, zorganizowane również przy 
wsparciu środków z drugiej edycji Budżetu Obywa-
telskiego.                   (RED)

Z radością odnotowujemy aktywność lokalnych liderów działań społecz-
no-kulturalnych, a ich działania wpierane przez instytucje samorządowe 
i dedykowane programy widoczne są na co dzień. Niebawem przestrzeń 
ta zyska kolejne oblicze.
W Domu Kultury w Kozach zrodził się pomysł, by dodatkowym narzędziem 
wsparcia dla wszelkich aktywności w zakresie lokalnej kultury stała się „platfor-
ma kultury lokalnej”. W ramach projektu stworzona zostanie platforma cyfrowa 
umożliwiająca kontakt i powiązanie koziańskich interesariuszy kultury – lokal-
nych liderów, twórców, animatorów, instruktorów, uczestników zajęć edukacji 
kulturalnej, odbiorców oferty kulturalnej. 
Jednym z elementów będzie strona internetowa umożliwiająca wzajemną komuni-
kację realizatorów i odbiorców usług kulturalnych. Platforma zostanie wsparta za-
kupem środków technicznych umożliwiających bezpieczne, nieprzerwane prowa-
dzenie działań animacyjnych, edukacji kulturalnej oraz realizacji wydarzeń online. 
Nowe środki pozwolą na realizację działań twórczych oraz umożliwią zarchiwizowa-
nie materiałów związanych z lokalną kulturą w formie zapewniającej łatwy dostęp.
Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór wniosków w konkursie gran-
towym realizowanym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury, 
a projekt koziańskiego Domu Kultury „Razem – platforma kultury lokalnej” zna-
lazł się w elitarnym gronie zwycięzców.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Od września rusza nowy sezon zajęć artystyczno-kulturalnych w Domu Kultury w Kozach. W ofercie utrzymane będą zajęcia 
wokalne dla dzieci, nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, próby Chóru 
Domu Kultury, zajęcia taneczne dla różnych grup oraz zajęcia proponowane przez grupy i  podmioty współpracujące z Do-
mem Kultury w Kozach: m.in.: ZPiT „Kozianie”, Kojzki Kolektyw Artystyczny, Studio Tańca „RootArt”, Powiatowe Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej „Art.” czy Studio Choreografii i Teatru Tańca „Movement”. Szczegółowe informacje dotyczące oferty 
dostępne są na stronie www.domkultury.kozy.pl.             (DK/RED)

Grali na Hrobaczej

foto: Przemysław Jakubowski 

Wrześniowo, artystycznie

Platforma kultury lokalnej

foto: arch.
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Po rocznej przerwie Tydzień Kultury Beskidzkiej powrócił na Śląsk, 
co prawda w formie skromniejszej, ale za to bardziej lokalnej. Obok 
wielu zespołów ludowych z  Polski na scenach TKB stanęli Kozia-
nie, prezentując się w strojach laskich. Po raz pierwszy od czterech 
lat publiczność w Makowie Podhalańskim oraz Wiśle miała okazję 
zobaczyć tradycyjne koziańskie tańce, np.: „chodzonego”, „szewca”, 
„morawca”, „mietlorza” i „świniorza”. Mimo bogatego repertuaru, 
serce widowni skradła wybitna tancerka Zespołu Pieśni i Tańca Ko-
zianie – wypchana baba zwana Mariolką. Kto jeszcze jej nie poznał, 
niech wyczekuje dożynek we wrześniu…             (DK)

Muzyczne brzmienia w miejskiej przestrzeni osiedli 
mieszkaniowych? Z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Kóz 
wszystko jest możliwe. Na zaproszenie Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Strzecha” z Bielska-Białej koziańscy muzycy 
koncertowali w różnych miejscach stolicy Podbeskidzia 
w ramach letnich koncertów plenerowych – „Pogodne 
nuty dla zdrowia spod Strzechy”. Były więc występy dla 
mieszkańców na osiedlach, ale też spotkania z publiczno-
ścią na skwerach. 

(RED)

Trzecia edycja znanego nam już 
Pikniku Rodzina z pasją odbędzie 
się pod hasłem „Przygoda z Afry-
ką”.  To efekt wyjątkowego koncer-
tu zaplanowanego w ramach tego-
rocznego wydarzenia. 

Na koziańskiej scenie 
pojawią się młodzi 
muzycy z African Mu-
sic School z Republiki 
Ś r o d k o w o a f r y k a ń -
skiej. – Zespół to efekt 
działań m.in. Polaków 
w ramach akcji „Za-
miast broni – instru-
menty”. Dzieciaki mają 
w sobie niesamowitą 
energię, warto posłu-
chać ich umiejętności 
na żywo – zachęca Da-

niel Wysocki, jeden z organizatorów. 
Wśród muzycznych propozycji również 
Darek Maleo Malejonek, DJungo oraz 
Larys&Stimi. Rzecz jasna nie zabrak-
nie znanych atrakcji z wcześniejszych 
edycji. Zaplanowano m.in. festiwal ko-
lorów holi, artystyczne występy, warsz-

taty afrykańskie dla dzieci, dmuchańce 
czy zumbę. Szczegóły program znaleźć 
można w sieci – m.in. na facebooko-
wym wydarzeniu. 
III edycja pikniku zaplanowana została 
na 28 sierpnia br., początek wyda-
rzenia o godz. 15.00. Patronat nad 

wydarzeniem objął 
wójt gminy Kozy Jacek 
Kaliński.

Organizatorzy: Stowarzysze-
nie Kozianki, Agencja Arty-
styczna Art – Strefa;  Partne-
rzy: Gmina Kozy, Dom Kultury 
w Kozach, Kojzki Kolektyw Ar-
tystyczny; Sponsorzy: Sfera 
Pupila, Hurtownie Fryzjerskie 
Faro, Cyfrobit, Carmelove fo-
tografie, Studio Figura.  

(RED)

W połowie lipca w Domu Kultury w Kozach od-
były się Wakacyjne Warsztaty Wokalne dla dzieci. 
Podczas zajęć uczestniczki nie tylko miały okazję 
ćwiczyć podstawy emisji głosu, dykcji czy popraw-
nego oddechu w śpiewie, ale również pracy z mi-
krofonem czy kamerą.  Finalnie wspólnie stworzyły 
własną muzyczną pamiątkę z wakacji w formie na-
grania piosenki, którą można zobaczyć na kanale 
You Tube Domu Kultury w Kozach.     (DK)

Kozianie znów na scenie  Orkiestra w plenerze 

Śpiewanie w parku 

Przygoda z Afryką!

foto: arch. foto: arch. 

foto: arch. DK



Przybliżamy poniżej szczegółowe wpływy oraz wydatki budżetowe Gminy Kozy w 2020 roku.

Na kolejny rok pozostały do zapłaty zobowiązania w wysokości 2 307 
679,93 zł z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur doty-
czących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli 
po 31 grudnia 2020 r. oraz zobowiązania wynikające z rozrachunków 
z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia dodatkowego wynagro-
dzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi, które z kolei stano-
wią zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. 

Budżet gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2020 r. 
posiada zobowiązania w wysokości 2 307 679,93 zł, 
w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na-
leżności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 2 093 
786,20 zł, w tym zaległości 1 640 366,92 zł. 
Zadłużenie Gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2020 
roku wynosi 18 980 434,02 zł, w stosunku do wielko-
ści zrealizowanych dochodów budżetowych stanowi 
21,41% (w stosunku do 2019 roku zmniejszyło się 
o 6,1%).
Za 2020 rok została osiągnięta nadwyżka operacyj-
na w kwocie 7 402 351,80 zł, wartość ta jest o 3 539 

670,80 zł większa niż zakładano w projekcie budżetu.
Realizacja budżetu Gminy Kozy w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2020 roku jest wynikiem prawidłowego wykonywania za-
dań ujętych w planach finansowych. W poszczególnych działach, 
rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki dokony-
wane były systematycznie z dostosowaniem planów do bieżących 
potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Kozy.

88 671 694 zł
PIT

17 977 101 zł
20%

dotacje

21 554 825 zł
24%

CIT

663 036 zł
1%

subwencje

17 490 928 zł
20%

podatek od nieruchomości

5 729 082 zł
6%

pozostałe dochody

7 813 737 zł
8%

inne podatki i opłaty lokalne

1 185 101 zł
1%

dochody majątkowe

16 257 885 zł
18%

rok 2020 - dochody Gminy ogółem
PIT

dochody 
majątkowe

subwencje

podatek 
od nieruchomości

pozostałe dochody

inne podatki 
i opłaty lokalne

dotacje

CIT

81 381 771 zł
Transport i łączność, rolnictwo, turystyka

16 467 542 zł
20%

Oświata

24 416 527 zł
30%

Budynki gminne i nieruchomości

564 314 zł
1%

Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina

23 277 749 zł
29%

Działalność publiczna i usługowa w tym administracja

6 647 898 zł
8%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 995 839 zł
6%

Bezpieczeństwo publiczne

421 697 zł
1%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 758 333 zł
2%

Koszty obsługi długu publicznego

462 712 zł
0,8%

Sport i rekreacja

2 369 160 zł
3%

rok 2020 - wydatki Gminy ogółem

Gminny budżet w 2020 roku

Ochrona zdrowia, 
pomoc społeczna, 

rodzina

Budynki gminne 
i nieruchomości

Oświata

Transport i łącz-
ność, rolnictwo, 

turystyka

Sport i rekreacja

Koszty obsługi 
długu publicznego

Kultura i ochrona 
dziedzictwa naro-
dowego

Bezpieczeństwo 
publiczne

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

Działalność publicz-
na i usługowa w tym 

administracja

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2020 roku zostały zrealizowa-
nie w wysokości 88 671 694,48 zł, co stanowi 100,90%, z czego: 
•	 dochody bieżące zrealizowano w kwocie 72 413 809,59 

zł, co stanowi 98,84% planu po zmianach  

•	 dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 16 257 
884,89 zł, co stanowi 111,27% planu po zmianach

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2020 roku zostały zrealizowane w wy-
sokości 81 381 770,84 zł, co stanowi  83,46% planowanej wielkości, 
z czego: 
•	 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 65 011 457,79 zł, co sta-

nowi 92,68% planu po wprowadzonych zmianach
•	 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 16 370 313,05 zł, co 

stanowi 59,81% planu po wprowadzonych zmianach


