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Przygotowania do Świąt Bożego Naro-
dzenia zdominowały wszystkie zajęcia bi-
blioteczne z dziećmi. Dzieci z klas: Ia, IIa, 
IIb, IIIa SP nr 2 poznały symbolikę ozdób 
świątecznych. Dowiedziały się, że łańcuchy 
symbolizują więzi rodzinne, anioły opie-
kują się naszymi domostwami, natomiast 

gwiazda ma zawsze wskazywać nam drogę 
do domu. W książkach szukały informacji 
o tym, czym dawniej dekorowano domy, bo 
przecież nie zawsze była choinka. Własno-
ręcznie wykonywały aniołki, które zabrały 
do domów.

(gbp)

Tym razem na przedświąteczne zakupy 
można było wybrać się 11 grudnia do Domu 
Kultury. Koziańskie rękodzielniczki zorga-
nizowały kiermasz, na którym zaprezento-
wały swoje cudeńka. Ozdoby szydełkowe, 

niepowtarzalne przedmioty zdobione me-
todami decoupage’u czy scrapbooking’u, 
biżuteria, zabawki –  to tylko niektóre przy-
kłady przedmiotów, które cieszą oczy no-
wych właścicieli.     (DK)

Wieczór 
Kolędowy 

29 grudnia w Pałacu Czeczów odbył się 
świąteczny koncert laureatek Promo-
cji Młodych Talentów – Gabrieli Pezdy 
i Patrycji Kordasz. W pałacowej sali kon-
certowej wystąpiły z gościnnym udzia-
łem profesjonalnych muzyków: Kata-
rzyną Dendys-Kosecką, Tomaszem Palą 
(fortepian) oraz Krzysztofem Maciejow-
skim (skrzypce). W bogatym programie 
znalazły się zarówno tradycyjne kolędy, 
jak również piosenki świąteczne w pięk-
nej aranżacji jazzowej.

(R)

Gmina Kozy statystyka za 2015 r.

Ewidencja ludności
• urodziło się 137 dzieci, w tym 71 chłopców i 66 dziewczynek (w 2014 r. – 160 dzieci)
• zmarło 119 osób, w tym 63 mężczyzn i 56 kobiet (w 2014 r. 97 osób)
• związek małżeński zawarło 164 mieszkańców (79 kobiet i 67 mężczyzn)

Na koniec 2015 roku gmina Kozy liczyła  12 744  mieszkańców, w tym:

• 12 525 zameldowanych na pobyt stały
• 219 zameldowanych na pobyt czasowy

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Kozach rejestruje zawarte małżeństwa, zgony, urodzenia z tere-
nu gminy Kozy.  Do rejestru Stanu Cywilnego  wpisywane są też akty zdarzeń powstałych 
za granicą.

Sporządzono:

• 87  aktów małżeństwa (w 2014r. 64 akty),  z tego:
- 51  aktów małżeństwa dotyczących ślubów wyznaniowych (w 2014r. 44 akty),
- 34  akty małżeństwa dotyczące ślubów cywilnych (2014r. 16 aktów),
-   2   akty małżeństwa dotyczące ślubów zawartych za granicą, wpisanych na wniosek  

 osoby zainteresowanej  /Niemcy, USA/ (w 2014r. 4 akty)
• 76  aktów zgonu (w tym 1 akt z Niemiec, w 2014r. 49 aktów), 
• 8 aktów urodzenia dotyczących urodzeń za granicą /2 x Niemcy, Islandia, Holandia, 

Anglia, Francja, Australia, Norwegia/ (w 2014r. 12 aktów).

Zarejestrowane akty małżeństwa dotyczą łącznie 174 osób, w tym 100 mieszkańców gmi-
ny Kozy oraz 74 mieszkańców innych miejscowości. Akty zgonu dotyczą 63 mieszkańców 
gminy Kozy oraz 13 mieszkańców innych miejscowości.
         
W ubiegłym roku 18 par małżeńskich obchodziło Jubileusz Złotych Godów tj. 50-lecie po-
życia małżeńskiego. Z tej okazji Jubilatom wręczone zostały medale „Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie”, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

(L.Gren/R)

10 stycznia br., po raz kolejny 37 DH 
Błękitna Drużyna brała udział w Fina-
le Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy „Mierzymy wysoko!”, zbierając 
środki na zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki medycznej 
seniorów.  W Kozach i Bielsku-Białej 
kwestowało 42 wolontariuszy drużyny i 
11 osób starszych, które opiekowały się 
młodszymi. 

(AJ)

Powiatowa 
laureatka

Ubiegłoroczną laureatką powiatowego 
konkursu ekologicznego „Człowiek a Śro-
dowisko” w kategorii klas IV-VI szkół pod-
stawowych została Alina Czyrnek z SP nr 1 
w Kozach. Podsumowanie XII edycji konkur-
su odbyło się 4 grudnia 2015 roku w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. 
Z roku na rok konkurs zyskuje coraz większe 
uznanie wśród uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych oraz ich opiekunów i wycho-
wawców. Dzieci i młodzież bardzo chętnie 
uczestniczą w nim wykazując się kreatywno-
ścią, dużą wyobraźnią i twórczym myśleniem. 
W tym roku do Starostwa wpłynęło ponad 
230 prac plastycznych, fotograficznych, lite-
rackich i multimedialnych. W każdej kategorii 
prace zachwycały, poruszały i zadziwiały no-
watorstwem oraz wyjątkowymi zdolnościami 
percepcyjnymi młodych artystów. Na uwagę 
zasługiwały niestandardowe techniki plastycz-
ne, wrażliwość na sprawy ekologii, zachowa-
nie równowagi pomiędzy treścią a formą. 
Wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński po-
gratulował sukcesów laureatom i ich opieku-
nom, a także zachęcił do udziału w kolejnej 
edycji. W konkursie nagrodzono i wyróżnio-
no 33 uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów. Ponadto radny Bogusław Stolarczyk, 
przewodniczący Komisji Gospodarki, Trans-
portu i Rozwoju Gospodarczego, ufundował 
specjalne nagrody dla Aliny Czernek z SP nr 1 
w Kozach i Maksymiliana Bastka z ZSP w Ka-
niowie.

(red)

Biblioteczny detektyw

Kiermasz Rzeczy Ładnych

Niepowtarzalna noc
Impreza sylwestrowa w Domu Kultury w Kozach przeniosła zgromadzonych gości w cza-
sie. Znaleźli się w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia. Muzyka, stroje, zachowania złożyły 
się na niepowtarzalny klimat i świetną zabawę do białego rana.  Nasi mieszkańcy Nowy 
Rok tradycyjnie witali również w parku dworskim. Mimo mroźnej nocy kozianie i ich go-
ście zgromadzili się licznie, by pożegnać stary rok i wznieść toast za Nowy 2016 Rok. Dom 
Kultury w Kozach przygotował krótkie wspomnienia – przegląd fotografii wydarzeń całego 
roku w Kozach, którym towarzyszył specjalnie przygotowany wiersz autorstwa Krzyszto-
fa Sporysza. Wspólne odliczanie, toast, życzenia dla mieszkańców od wójta gminy Kozy 
– Krzysztofa Fiałkowskiego i pokaz laserów przeplatany barwnymi wybuchami sztucznych 
ogni – tak w skrócie wyglądało widowisko, na które zaprosili wójt i Rada Gminy.

(DK/R)
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24. Finał WOŚP

Wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński 
z laureatką Aliną Czyrnek.
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Nowy Rok zaczął się od siarczystych mro-
zów i licznych infekcji, tym samym dłu-
gich kolejek do lekarzy. Czy Gmina party-
cypuje w nakładach na służbę zdrowia, na 
którą ciągle narzekamy?
- Ochrona zdrowia jest jednym z zadań wła-
snych Gminy, dlatego co roku staramy się 
wygospodarować w budżecie Gminy środki 
na ten cel. Bardzo istotnymi wydatkami na 
ochronę zdrowia są inwestycje w sprzęt me-
dyczny, w tym sprzęt ratujący ludzkie życie. 
W 2014 r. Gmina Kozy dofinansowała w wy-
sokości 10.000 zł zakup laparoskopu dla Szpi-
tala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. W tym 
roku planowane jest również dofinansowanie 
w kwocie 10.000 zł zakupu gastrofiberoskopu  
dla tegoż szpitala. Funkcjonowanie Szpitala 
Pediatrycznego w naszym powiecie jest bardzo 
potrzebne, dlatego staramy się w miarę moż-
liwości budżetowych wspierać wszelkie jego 
działania. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej 
to jedyna dziecięca placówka w naszym regio-
nie, która kompleksowo leczy małych pacjen-
tów z Bielska-Białej oraz z powiatu bielskiego, 
żywieckiego i cieszyńskiego.
Z uwagi na trudną sytuację finansową służby 
zdrowia Szpital Pediatryczny w Bielsku-Bia-
łej potrzebuje wsparcia. Dlatego zrodził się 
pomysł powołania do życia Fundacji „Razem 
dla Dzieci”, której zadaniem jest pozyskiwanie 
funduszy na doposażenie oddziałów w nowo-
czesny sprzęt medyczny. Poprawi to warunki 
leczenia małych pacjentów oraz warunki po-
bytu w szpitalu rodziców chorych dzieci. Fun-
dacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego 
w Bielsku-Białej „Razem dla Dzieci” powstała 
w styczniu 2014 r. Utworzyło ją 34 fundatorów, 

wśród których jest rów-
nież wójt Gminy Kozy.
Kolejną ważną inwestycją 
w ochronę zdrowia na-
szych mieszkańców było 
dofinansowanie zakupu 
urządzenia do kompresji 
klatki piersiowej dla biel-
skiego Pogotowia Ratun-
kowego, oddział w Ko-
biernicach. Koszt zakupu 
tego urządzenia to kwota 
48.000 zł, z czego Gmina 
Kozy przeznaczyła na ten 
cel 20.000 zł. Urządzenie 
to w razie wystąpienia na-
głego zatrzymania krąże-

nia służy do kompresji klatki piersiowej w celu 
przywrócenia naturalnego krążenia. Pracuje au-
tomatycznie od chwili uruchomienia na miejscu 
zdarzenia po dowóz pacjenta do szpitala. 
Środki przeznaczane na ochronę zdrowia nigdy 
nie będą wystarczające, ale każdy przysłowiowy 
„grosz” wydany na tego typu inwestycje może 
uratować niejedno ludzkie życie, które jest war-
tością bezcenną.

Początek roku, to też nowe wysokości 
podatków. Ile i za co będziemy płacić 
w tym roku?
- Rada Gminy w Kozach podjęła uchwałę, 
w której zmieniono wysokość podatków od 
nieruchomości. Na dotych-
czasowym poziomie pozo-
stał podatek od budynków 
mieszkalnych, garaży wol-
nostojących i pomieszczeń 
gospodarczych. Znacząca 
zmiana stawki dotyczy 
budynków związanych 
z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, stawka zwięk-
szyła się o 0,5 zł od 1 m2. 
Wzrosła też o 0,07 zł staw-
ka podatku od gruntów nie-
związanych z działalnością 
gospodarczą. Podatki te po-
zostawały na niezmienio-
nym poziomie przez 3 lata. 
Nadal utrzymano zróżni-
cowane stawki od budowli 
związanych z kanalizacją 
sanitarną , co zapewnia nie-
zmienną wysokość taryfy za 

ścieki na terenie naszej gminy. 
Cieszyć się mogą właściciele psów, bowiem od 
1 stycznia 2016 roku została zniesiona opłata 
od ich posiadania, która wynosiła 22 zł.           

W grudniu ubiegłego roku pojawiło się 
nowe oświetlenie świąteczne w parku 
i na parkingu przy ul. Szkolnej. Czy do-
datkowe oświetlenie będzie pojawiać 
się systematycznie? 
- Corocznie staramy się, by w okresie bożona-
rodzeniowym i karnawałowym nasza Gmina 
jaśniała w blasku świątecznych ozdób pozwa-
lając nam poczuć magię świąt. Zaczęliśmy od 
ozdobienia ulicy Kościelnej, następnie świą-
teczne oświetlenie pojawiło się przy ul. Nad-
brzeżnej i Dworcowej. Po odrestaurowaniu Pa-
łacu Czeczów aż prosiło się, aby park doświetlić 
kolorowymi lampkami, toteż kupiliśmy choin-
kę. Końcem ubiegłego roku pojawiły się kolej-
ne, piękne ozdoby. Została rozświetlona parko-
wa fontanna, a na latarniach przy ul. Szkolnej 
zamontowane zostały lampiony. W przyszłości 
pragniemy również umieścić świąteczne oświe-
tlenie przy ul. Przeczniej.  Święta i karnawał 
to szczególny czas, który chcemy przeżywać 
w sposób radosny. Mam nadzieję, że większo-
ści mieszkańców podoba się świąteczny wygląd 
naszej Gminy, który pozwala nam cieszyć się 
tym wyjątkowym czasem.

(red)

           Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

Pytania do wójta
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Odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg 
na terenie gminy Kozy w sezonie 2015/16 jest 
firma „Transport Towarowy Usługi Sprzę-
tem Rolniczym Walenty Frączek”. W pierw-
szej kolejności odśnieżane będą główne drogi 
gminne, ulice: Beskidzka, Bagrówka, Chmie-
lowa, Cmentarna, Dworcowa, Działy, Gajo-
wa, Kościelna, Krzemowa, Legiońska, Liliowa, 
Młyńska, Nadbrzeżna, Panienki, Piaskowa, 
Pod Grapą, Podgórska, Południowa, Prze-
cznia, Przemysłowa, Spacerowa, Spółdzielcza, 
Storczyków, Topolowa, Tęczowa, Wapienna, 
Wiosenna, Wypoczynkowa, Zagrodowa, Zdro-
jowa, Złota. Druga kolejność to pozostałe drogi 
w rejonach o dużej gęstości zabudowy i drogi 
osiedlowe, zaś trzecia – drogi peryferyjne, o ma-
łym zagęszczeniu budynków. 
W przypadku obfitych opadów śniegu drogi 

peryferyjne mogą być czasowo wyłączone z zi-
mowego utrzymania.
Uwagi dotyczące zimowego utrzymania 
dróg gminnych można zgłaszać w Urzę-
dzie Gminy Kozy, w godzinach pracy 
Urzędu – tel. 33 829 86 50 lub bezpośrednio 
do wykonawcy prac – tel. 501-219-595.
Za zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 52 
(ulice Bielska i Krakowska) odpowiedzialna 
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad Rejon w Pszczynie – tel. 33 861 41 68. 
Ulice: Sobieskiego, Kęcka, Witosa i odcinek ul. 
Przeczniej od skrzyżowania z ul. Sobieskiego 
do Pisarzowic podlegają Zarządowi Dróg Po-
wiatowych w Bielsku-Białej – tel. 33 818 40 33.
Zarządcą ul. Krańcowej i odpowiedzialnym za 
jej utrzymanie jest Miejski Zarząd Dróg w Biel-
sku-Białej – tel. 33 497 96 36.   (UG)

Nowe ozdoby świetlne pojawiły się w okresie świą-
teczno-noworocznym m.in. na ulicy Szkolnej.
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STAWKI OPŁAT 
ZA WODĘ, 

ŚCIEKI NA 2016 r.
Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. 
do dnia 31 grudnia 2016 r. stawki opłat 
za odbiór 1 m³ ścieków oraz za dostawę 
1 m³ wody, obowiązujące na terenie Gminy 
Kozy będą kształtowały się następująco:

Woda:
gospodarstwa domowe 6,09 zł/brutto

pozostali odbiorcy 10,14 zł/brutto

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
zostały zatwierdzone Uchwałą Nr XI/82/15 
Rady Gminy Kozy z dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy 
Kozy na 2016 r.

Ścieki:

gospodarstwa domowe 7,49 zł/brutto 
(z dopłatą Gminy)

pozostali odbiorcy 8,47 zł/brutto

Cena za 1 m³ ścieków została zatwierdzona 
przez Radę Miejską Wilamowice Uchwałą 
Nr  XV/104/15 z dnia 25 listopada 2015 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 
Kozy objętym Porozumieniem Międzyg-
minnym zawartym w dniu 31 maja 2005 r., 
na obszarze działania Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Wilamowicach.
Informujemy, że dopłata Gminy Kozy do ceny 
1 m³ ścieków w 2016 r. wyniesie – 0,91 zł netto, 
tj. 0,98 zł brutto.

Nagrody 
dla sportowców
Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy 
Kozy w sprawie określenia zasad i trybu 
przyznawania oraz rodzajów  i wyso-
kości nagród sportowych wójt gminy 
Kozy ogłosił nabór wniosków  o przy-
znanie nagród  za osiągnięcia sportowe 
w 2015 roku. Wnioski składać można 
do 15 lutego 2016 r. na adres Urzędu 
Gminy Kozy. Więcej informacji oraz 
wzór wniosku można pobrać ze strony 
www.kozy.pl. 

(kk)

Zimowe utrzymanie dróg

Rozkład jazdy ze stacji Kozy od 13 grudnia 2015 r. do 12 marca 2016 r.:

Kierunek Godzina odjazdu ze stacji Kozy

Bielsko-Biała Główna 5.14 A, 7.17 B, 8.51 C, 11.35 D, 12.33 E, 17.21 A, 21.11

Kraków Główny przez Wadowice, Kal-
warię Zebrzydowską, Sawinę 6.39, 18.55

Kraków Płaszów 6.39, 13.00 A, 15.06 A, 18.55

Wadowice 6.39, 13.00 A, 15.06 A, 16.41 A, 18.55, 23.04 B

W Krakowie Płaszowie istnieje możliwość przesiadki do Krakowa Gł. Natomiast z Krako-
wa Łagiewnik istnieje możliwość dojazdu do centrum tramwajem nr 8.

A – kursuje codziennie oprócz 25 XII i 1 I
B – kursuje tylko w dni robocze od pon. do pt. i oprócz 24 XII i 31 XII
C – codziennie oprócz 25 XII i 1 I
D – kursuje tylko w soboty i w niedziele oraz 6 I, 
E – kursuje tylko w dni robocze od pon. do pt.

Ceny biletów do najczęściej uczęszczanych stacji:

Odcinek przejazdu Jednorazowy
normalny

Jednorazowy 
szkolny

Jednorazowy
studencki

Miesięczny
Normalny

Tam i powrót

Miesięczny
Szkolny

Tam i powrót

Kozy – 
Bielsko-B. Gł 2,00 zł 1,26 zł 0,98 zł 69,00 zł 35,19 zł

Kozy – Kęty 2,00 zł 1,26 zł 0,98 zł 69,00 zł 35,19 zł

Kozy – Andrychów 2,50 zł 1,58 zł 1,23 zł 79,00 zł 40,29 zł

Kozy – Wadowice 3,50 zł 2,21 zł 1,72 zł 119,00 zł 60,69 zł

Kozy – Kalwaria 
Zebrzydowska 5,00 zł 3,15 zł 2,45 zł 179,00 zł 91,29 zł

Kozy – Kraków 11,00 zł 6,93 zł 5,39 zł 314,00 zł 160,14 zł

Szczegóły promocji „Tani bilet” oraz „Połączenie w dobrej cenie” na stronie 
www.przewozyregionalne.pl w zakładce „Tanie podróżowanie” i dalej „Oferty krajo-
we”. Plakatowy rozkład jazdy z dowolnej stacji w Polsce można pobrać w formacie 
PDF ze strony www.plk-sa.pl z zakładki „Rozkład jazdy” i dalej „Plakatowy Rozkład jazdy”.

(R)

Rozkład jazdy
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W Starostwie Powiatowym w Bielsku-Bia-
łej, 4 grudnia, odbyła się szkolna runda oraz 
podsumowanie czterech spotkań w ramach 
Powiatowej Ligi Szachowej. Zawodnicy 
z klas 1-6 ze Szkoły Podstawowej nr 2 wy-
walczyli drużynowo 3 miejsce.  

W rankingu indywidualnym na 3. miejscu 
w kategorii chłopców klas 4-6 uplasował się 
Szymon Polakowski, na 4. miejscu Szymon 
Mudyna, na 9. Maciej Bednarczyk, a na 13. 
Paweł Pokusa.  Wśród dziewcząt Kamila 
Handzlik zajęła 6 miejsce.

Boże Narodzenie to wyjątkowa okazja, aby 
pomóc innym. Tradycją Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Kozach stała się organiza-
cja akcji charytatywnej, do której z roku 
na rok przyłącza się coraz więcej placówek 
oświatowych. Dzięki dobremu sercu wie-
lu ludzi dobrej woli, gimnazjum zebrało 
w tym roku 110 pudeł z darami. Pomagali 
uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrek-
cje oraz pracownicy szkół, którym dobro 
dziecka pokrzywdzonego przez los nie jest 
obojętne. Przygotowane paczki, w których 
były  najpotrzebniejsze rzeczy codziennego 
użytku oraz zabawki i słodycze otrzymały 
dzieci z bielskich domów dziecka i pogo-
towia opiekuńczego. W tym roku szlachet-
nymi Świętymi Mikołajami zostali: Szkoła 

Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Kozach, Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Stanisława Staszica w Kozach, Publicz-
ne Przedszkole w Kozach, Gimnazjum im. 
Józefa Piłsudskiego w Bielsku-Białej, Szkoła 
Podstawowa im. Stanisława Hadyny we 
Frydku. Przedstawiciele poszczególnych 
szkół i koziańskiego przedszkola osobiście 
przekazali dary dzieciom. Uczniowie z Wo-
lontariatu Gimnazjum w Kozach przygoto-
wali świąteczne przedstawienie, w którym 
wystąpili również nauczyciele oraz mama 
gimnazjalisty z Kóz. W czasie odwiedzin 
i przekazania darów panowała świąteczna 
i rodzinna atmosfera, a obdarowane dzieci 
były szczęśliwe.  

Julita Poszwa

Dary dla 
Domu Dziecka

Weronika Handzlik z Samorządu Uczniow-
skiego oraz Ania Harańczyk z PCK przeka-
zały 15 grudnia ub. roku dary wychowan-
kom Domu Dziecka przy ul. Lompy  9 
w  Bielsku-Białej, Domu Dziecka przy 
ul. Pocztowej 24 w Bielsku-Białej oraz Po-
gotowia Opiekuńczego w Zespole Pla-
cówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
przy ul. Lompy 7 w Bielsku-Białej. Wśród 
darczyńców byli przedstawiciele koziań-
skiego Gimnazjum, SP nr 1, Publicznego 
Przedszkola oraz Gimnazjum nr 4 w Lipniku. 

Sport w Jedynce
Finały gminne mini-piłki ręcznej oraz 
mini-siatkówki pomiędzy uczniami SP 
nr 1 a SP nr 2 odbyły się 2 i 16 grudnia 
2015 r. Wszystkie 4 pojedynki chłopców 
i dziewcząt zakończyły się zwycięstwem 
SP nr 1, co dało awans do półfinału mi-
strzostw powiatu ww. rozgrywek.

Mini-piłka ręczna:
SP nr 1 – SP nr 2  19:0 (11:0) – dziewczęta   
SP nr 1 – SP nr 2   7:3  (4:0) – chłopcy

Mini-siatkówka:     
SP nr 1 – SP nr 2   2:0 – dziewczęta  
SP nr 1 – SP nr 2   2:0 – chłopcy

(SP nr 1)

Sportowa 
rywalizacja

Gry i zabawy sportowe były atrakcją dla 
uczniów klas drugich i trzecich SP nr 2. 
W środę, 9 grudnia, maluchy rywalizowały 
o tytuł Mistrzów Klas Drugich i Trzecich. 
Wśród klas drugich zwycięzcami okaza-
ła się klasa 2c, II miejsce zajęła klasa 2a, 
a trzecie 2b. Wśród klas trzecich: I miejsce 
(po dogrywce) zajęła 3b, a minimalnie za 
nią uplasowała się 3a. W Finale Mistrzostw, 
który odbył się 17 grudnia, rywalizowały ze 
sobą zwycieskie klasy: 2c i 3b.  Uczniowie 
zaliczyli pięć konkurencji: sztafetę z piłką 
lekarską, sztafetę zwinnościową, wyścig 
kangurów, sztafetę wahadłową oraz pod-
skoki ze skakanką. Po zaciętej sportowej 
rywalizacji tytuł Mistrzów Szkoły zdobyli 
uczniowie z klasy 3b.

(SP2)

Jasełkowe 
spotkania

Coroczne przedstawienie jasełkowe przygo-
towywane przez klasy integracyjne ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 dla niepełnosprawnych 
mieszkańców Gminy Kozy to już tradycja. 
Świąteczne widowisko  pod kierunkiem ze-
społu ds. kształcenia specjalnego i integracji  
odbyło się 18 grudnia 2015 r. w Domu Kul-
tury. Gwiazdkowy występ dla publiczności 
przygotowali uczniowie klasy III b oraz chór 
szkolny. Konwencja przedstawienia toczyła 
się w dwóch sekwencjach: tradycyjnej, ubo-
giej stajenki i współczesnej rodziny oczeku-
jącej wieczoru wigilijnego.  
Wzruszające i pomysłowe jasełka oczaro-
wały widzów i spowodowały, że wszyscy 
przeżyli wyjątkowe i magiczne chwile.

(SP nr 1)

Tuż przed świętami, 21 grudnia, w sali Domu Katechetycznego uczniowie Gimnazjum 
w Kozach wystawili jasełka. Na scenie nie zabrakło tradycyjnych aniołów, diabłów, pa-
stuszków, ale tym razem postaci te posługiwały się dobrze nam znanymi, współczesnymi 
gadżetami, takimi jak: telefony komórkowe, czy ciemne okulary. Nie brakowało określeń 
z języka potocznego czy z gwary uczniowskiej. Dzięki takim rozwiązaniom na sali panował 
świąteczny, ale też zabawny nastrój.            Anna Lasek

Dzieci z Przedszkola Publicznego chęt-
nie biorą udział w wielu ogólnopolskich 
akcjach, takich jak: Góra Grosza, I Ty 
możesz zostać św. Mikołajem, Ekoszko-
ła, Cała Polska czyta dzieciom. Końcem 
roku maluchy wraz z rodzicami zbierały 
grosiki, aby wesprzeć dzieci z biednych 
rodzin. Przedszkole zostało też szlachet-
nym Świętym Mikołajem, bowiem zgro-
madziło sporą ilość darów dla placówek 
opiekuńczo-wychowawczych z terenu 
Bialska-Białej. Przyłączyło się również 
do zbierania starych telefonów komórko-
wych. 

W ramach Bajkowych spotkań grupy czte-
rolatków wysłuchały opowieści pt. „Fran-
klin boi się ciemności”. Oprócz aktywnej 

pomocy innym, oswajania się z książkami, 
czy przyswajania nawyków ekologicznych 
dzieci chętnie bawią się, m.in. z aktorami 
odwiedzających ich teatrzyków. Bardzo 
podobały się im spektakle: „Przygoda 
kapryśnej księżniczki „w wykonaniu te-
atrzyku „Skrzat” z Krakowa oraz musical 
„O kocie w butach” teatrzyku z Chorzo-
wa, w którym aktywnie uczestniczyły 
starsze dzieci. 

Od najmłodszych lat uczą się też patrio-
tyzmu. Pszczółki wzięły udział w elimina-
cjach XVI Przeglądu Pieśni Patriotycznej 
wspaniale wykonując dwa utwory: „Moja 
ojczyzna” oraz „Jestem Polką i Polakiem”. 
Awansowały do finału tegoż przeglądu, 
który odbędzie się w marcu w Hałcnowie. 

Początkiem grudnia Święty Mikołaj 
w asyście Aniołków zawitał do przedszko-
la obdarowując  wychowanków prezen-
tami, oczywiście w nagrodę za świetne, 
całoroczne sprawowanie.
Kubusie i krasnoludki wybrały się w grud-
niu do Bielska-Białej na Jasełka organi-
zowane przez Zespół Szkół Specjalnych. 
Było to dla dzieci wyjątkowe przeżycie. 
Żabki, 21 grudnia, odegrały Jasełka dla 
osób samotnych na spotkaniu zorganizo-
wanym przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W okresie przedświątecznym 
w przedszkolu zorganizowano kiermasz, 
na którym można było nabyć bożonaro-
dzeniowe stroiki wykonane przez pra-
cowników. 

(PP)

Koncert kolęd 
Szkolna wigilijka ze Światłem Betlejemskim 
przynoszonym przez harcerzy jest już rytu-
ałem przedświątecznym w SP nr 1.  Wszy-
scy uczniowie śpiewają wtedy kolędy, pa-
storałki, świąteczne piosenki. W tym roku 
atrakcją były: kolędowe karaoke, przedsta-
wienie przygotowane przez klasę integra-
cyjną i współczesne jasełka w wykonaniu 
gimnazjalistów.

(SP nr 1)

Pokaz historyczny
Rekwizyty i stroje średniowieczne obej-
rzeli uczniowie ze SP nr 1 podczas po-
kazu zorganizowanego 4 grudnia przez 
Grupę Artystyczną Rekonstrukto z Lu-
belszczyzny. Ekwipunek, uzbrojenie, 
narzędzia tortur, plebejskie gry i zabawy 
wzbudziły duże zainteresowanie, a nie-
jeden uczeń przekonał się, że noszenie 
rycerskiej zbroi i udźwignięcie dziesię-
ciokilogramowego, średniowiecznego 
miecza to nie lada wyczyn.          

(SP nr 1)
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I Ty możesz zostać Św. Mikołajem

Brązowi szachiści Jasełka
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Atrakcje w Przedszkolu Publicznym
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W listopadzie 1884 roku ówczesny powiat bial-
ski wizytował Marszałek Sejmu Krajowego,  dr 
Mikołaj Zyblikiewicz (1823-1887), wybitny 
prawnik, były Prezydent Miasta Krakowa, gali-
cyjski polityk. Celem jego wizyty było poznanie 
kondycji miejscowego przemysłu fabrycznego. 
Na czele rady powiatu bialskiego stał major Sta-
nisław Klucki, właściciel dóbr ziemskich w Ko-
zach. Równocześnie od 1882 roku Klucki był 
deputowanym do Rady Państwa, czyli posłem 
parlamentu Austro-Węgier. To z racji pełnio-
nych funkcji jemu przypadło towarzyszenie do-
stojnemu gościowi przez cały czas jego pobytu 
na bialskiej ziemi.

Marszałek Zyblikiewicz przybył koleją 3 listo-
pada do Oświęcimia (leżącego wówczas w gra-
nicach powiatu bialskiego), czyli do najbliższej 
od Krakowa stacji kolejowej na wizytowanym 
terenie. Dodajmy, że linia kolejowa od Kalwarii, 
przez Kęty i Kozy do Bielska, powstała dopiero 
cztery lata później. Trasę z Oświęcimia do Bia-
łej Marszałek wraz z przedstawicielami lokal-
nych władz, pokonywał powozem. Całą drogę 
towarzyszył mu Stanisław Klucki wraz ze swo-
im zięciem Hermanem Czeczem, członkiem 
rady powiatowej. Po drodze dostojny orszak 
zawitał do dworu Kornela Chwaliboga w Groj-
cu, w którym Marszałka ugoszczono herbatą. 
Na nocleg udano się do Łęk do majątku An-
toniego Wrotnowskiego. Wczesnym rankiem 
4 listopada, Mikołaj Zyblikiewicz zwiedził kęc-

ki magistrat, a następnie przybył do Kóz. Tutaj, 
obok bramy triumfalnej, czekał na niego orszak 
powitalny składający się z rady gminnej, dzia-
twy szkolnej oraz grupy dziewcząt ubranych 
na biało, które wręczyły mu kwiaty.  W pałacu 
Kluckich i Czeczów Marszałek Zyblikiewcz 
spożył śniadanie, po którym udał się do Białej, 
gdzie na rogatkach miastach witał go burmistrz 
Nachowski. Zwiedzanie zakładów przemysło-
wych, szkół i urzędów miejskich 
trwało trzy dni. Zyblikiewicz noco-
wał u rodziny niemieckich przemy-
słowców Strzygowskich. W Białej 
Marszałka pożegnano 6 listopada. 
Kolejnym etapem powrotnej już 
podróży były Kozy, gdzie w pałacu 
na uroczystym obiedzie spotkał się 
z okoliczną szlachtą. Wśród niej 
obecny był przedstawiciel powiatu 
wadowickiego, hr. Karol Bobrow-
ski, który zaprosił dostojnego gościa 
do odwiedzenia także tych ziem. 
Noc z 6 na 7 listopada Marszałek 
Zyblikiewicz spędził w Kozach, 
skąd rano odjechał na odpoczy-
nek do Łęk, a później dalej koleją 
z Oświęcimia do Lwowa.

W historii pałacu Czeczów był to 
pierwszy tak ważny gość. Politycy 
najwyższych wówczas władz byli 
gośćmi pałacu jeszcze kilkakrotnie, 

co stopniowo umacniało pozycję polityczną 
Kluckiego i Czecza. Dzięki temu i koziańska 
społeczność dostąpiła zaszczytów uczestnicze-
nia w tych historycznych wydarzeniach.

Na podstawie relacji prasowych: „Gwiazdki 
Cieszyńskiej”, „Gazety Narodowej” i „Czasu”.

Bartłomiej Jurzak

Zbliża się okres zimowych ferii, rodzinnych 
wyjazdów w celach wypoczynkowych. Za-
dbajmy o to, by wypoczynek naszych dzieci 
nie zakłóciły żadne nieprzyjemne zdarzenia. 
Dotychczas zima nas nie rozpieszcza. Ale 
przecież może do nas wreszcie zawita. To na 
ten czas kilka uwag i rad dla dzieci, ale także 
dla dorosłych.
Mimo że każdego roku nauczyciele przypo-
minają uczniom zasady bezpiecznego zacho-
wania podczas zabaw zimowych, w okresie 
ferii zimowych dochodzi do wielu nieszczę-
śliwych wypadków – zdarzeń, których moż-
na byłoby uniknąć, gdyby nie bezmyślność 
i brak wyobraźni u niektórych. O czym nale-
ży bezwzględnie pamiętać? Dzieci nie mogą 
pozostawać same bez właściwej opieki ze 
strony dorosłych. 
Zwichnięta ręka? Złamana noga? Zimą, gdy 
chodniki są oblodzone, o wypadek na śli-
skiej powierzchni nietrudno – nawet mając 
świetne buty łatwo stracić równowagę na 
pokrytym cienką warstwą lodu chodniku. 
Wszystkiego nikt nie przewidzi, to oczywi-
ste. Pamiętajmy jednak, iż dzieci mają fan-
tazję i wyobraźnię, za to często nie analizują 
zachowań w sposób przyczynowo-skutkowy. 
Chwila beztroskiej zabawy może zakończyć 
się tragicznie. Do wypadków dochodzi bar-
dzo często podczas niewinnie wyglądających 
zabaw, np. rzucania się śnieżkami, jazdy na 
nartach itp. 
Kilka zasad bezpiecznego zachowania się 
podczas zabaw zimowych:
 - nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobli-
żu dróg – także tych rzadko uczęszczanych. 
Zwracamy uwagę, czy zachowana jest bez-
pieczna odległość do najbliższej ulicy. Skąd 
możemy mieć pewność, że wyhamujemy 

na czas, widząc zbliżający się samochód?; 
- rzucając się śnieżkami nie łączymy miękkie-
go śniegu z kawałkami lodu, kamyków. Sta-
ramy się nie celować w twarz drugiej osobie, 
żeby nie uszkodzić komuś oka. Nigdy nie 
rzucamy śnieżkami w nadjeżdżające samo-
chody – zaskoczony kierowca może stracić 
równowagę i spowodować wypadek;
- na łyżwach jeździ się tylko w wyznaczonych 
miejscach. Stawy, jeziora czy rzeki, nawet 
jeśli pokryte są (z pozoru!) grubą warstwą 
lodu, nie są bezpiecznym miejscem do zaba-
wy. Lód w każdej chwili może się załamać!;
- place budowy to nie miejsce na zabawę. Po-
kryte śniegiem pagórki kuszą i zachęcają do 
zabaw, jednak nigdy nie możemy być pewni, 
czy warstwa białego puchu nie kryje szczelin 
lub głębokiego, źle zabezpieczonego dołu;
- zjeżdżając na nartach czy sankach, pamięta-
my o obowiązujących na stokach przepisach  
i zasadach bezpieczeństwa;
-  nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle 
zabezpieczony kulig może stwarzać duże 
zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa;                                                                                
- nie gramy w „hokeja na lodzie” na ulicy. 
Zajęci zabawą, możemy nie dostrzec w porę 
nadjeżdżającego z nadmierną prędkością sa-
mochodu; 
- pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy 
mają ograniczoną widoczność, a samochody 
potrzebują więcej czasu i dłuższej drogi na 
odpowiednie hamowanie. Nie przebiegamy 
przez ulicę. Nie przechodzimy  w miejscach 
niedozwolonych. Pamiętamy też, by docze-
pić do rękawa lub plecaka elementy odbla-
skowe;
 - widząc zwisające z dachów sople, nie 
strącamy ich patykami lub kamienia-
mi. Informujemy o nich osobę dorosłą;                                                                                                                              

- uważamy na źle 
zabezpieczone kon-
strukcje ze śniegu. 
Dach wybudowanego 
igloo, w momencie 
odwilży grozi zawale-
niem i przysypaniem 
nas. 
Zapamiętajmy jednak: największym zagroże-
niem dla dzieci jest NUDA. Kiedy dzieci nie 
mają zorganizowanego wypoczynku, może-
my być pewni – coś wymyślą! Jeśli w pobliżu 
miejsca zamieszkania nie ma placów zabaw, 
lodowisk i zabezpieczonych stoków, naj-
młodsi dostrzegą potencjał… na placach bu-
dów, w miejscach robót drogowych, stawach 
czy ulicach. Właśnie w miejscach, które są na 
„czarnej liście” (czyli tam, gdzie nie wolno) 
często zabawa bywa dla dzieci najciekawsza. 
Rodzice powinni interesować się, jak dziecko 
spędza wolny czas i często rozmawiać o tym, 
co kusi, a co jest zakazane. Może wtedy  do-
czekamy się rozsądnego zachowania naszych 
pociech.

Życzymy miłego i bezpiecznego wypo-
czynku dzieciom i dorosłym.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

TELEFONY ALARMOWE:

112 – ogólnopolski i europejski numer ra-
tunkowy
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
985 lub 601-100-300 – numer ratunkowy 
w górach (TOPR i GOPR)

Choć tegoroczna zima póki co nie rozpieszcza śnieżnymi pejzażami, nic 
nie stoi na przeszkodzie, by samemu zająć się kreowaniem zimowych 
widoków. Na przykład na tegoroczne ferie. Dom Kultury zaprasza 
młodych mieszkańców naszej miejscowości na tygodniowy cykl zajęć 
rozrywkowo-artystycznych, których tematem przewodnim będą gry – 
od „planszówek”, przez ruchowe, aż do RPG. Drugi tydzień ferii to już 
przede wszystkim tematyczne, kilkudniowe zajęcia artystyczne. 
Szczegółowe informacje już wkrótce na plakatach oraz na stronie 
www.domkultury.kozy.pl. Ilość miejsc ograniczona.

(spo)

Bezpieczne ferie

Ferie Zimowe 2016

Początkiem grudnia ukazał się dziewiąty numer 
„Zeszytów Społeczno-Historycznych Gminy 

Kozy”. Rocznik Towarzystwa Miłośników Hi-
storii i Zabytków Kóz po raz kolejny wzbogaca 
wiedzę o historii naszej miejscowości. W tym 
numerze czytelnicy znajdą artykuły m.in. o pro-
blemach koziańskich dziedziców w I poł. XIX 
wieku, ciężkich przeżyciach obozowych Marii 
Martyniak i Stanisławy Zontek, przejściu fron-
tu i ostatnich latach II wojny światowej z per-
spektywy mieszkańca Małych Kóz. 
W wydawnictwie znalazły się także 
sylwetki ks. Mariana Jakubca i Ka-
rola Hoffmana. Całość wieńczy ka-
lendarium ważniejszych wydarzeń 
roku 2014.
Podczas promocji Zeszytów, 
która odbyła się w Domu Kul-
tury 9 grudnia ubiegłego roku, 
honorowe wyróżnienie PLATAN 
2015 otrzymał Henryk Reczko, 
malarz-amator, laureat Konkursu 
Malarstwa Nieprofesjonalnego 

im. I. Bieńka, autor m.in. obrazów prezentują-
cych historyczne widoki Kóz, eksponowanych 
w Izbie Historycznej. Wyróżnienie PLATAN 
przyznaje TMHiZK od 2007 roku za szcze-
gólne osiągnięcia w dziedzinie zachowania 
dziedzictwa kulturowego wsi Kozy. W części 
artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1.                 (TMHiZK)

„Zeszyty...” po raz dziewiąty

Kozi Raj
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Marszałek Sejmu w Kozach

Marszałek Mikołaj Zyblikiewicz 
na obrazie Jana Matejki

Honorowe wyróznienie TMHiZK PLATAN 2015 
otrzymał Henryk Reczko.

Okładka dziewiątego już numeru Zeszytów 
Społeczno-Historycznych Gminy Kozy.
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Zajęcia w bibliotece dla dzieci w wieku 8-11 lat:

16 lutego – animacje (gry i zabawy ruchowe), 11:00-13:00.
18 lutego – Wśród polskich legend – warsztaty literacko –  
     plastyczne, 11:00-13:00.
23 lutego – Kojzka Wielkanoc - warsztaty etnograficzne dla  
     dzieci w Izbie Historycznej , 11:00-13:00.
25 lutego – Pierwsze kroki do Wielkanocy – przygotowywanie  
     ozdób na świąteczny stół, 11:00-13:00.

(gbp)

Gminna Biblioteka PublicznaDom Kultury
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UCHWAŁA NR XII/100/15
RADY GMINY KOZY

z dnia 17 grudnia 2015 r.

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 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 
222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1.  
1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 

41 482 000 zł, jak w Tabeli Nr 1, w tym:
a. dochody bieżące w kwocie                                                      37 871 000,00 zł

w tym na programy z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                       133 308,00 zł

b. dochody majątkowe w kwocie                     3 611 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                  3 500 000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 
42 668 000,00 zł, jak w Tabeli Nr 2, w tym:
a. wydatki bieżące w kwocie                                                               35 714 500,00 zł
b. wydatki majątkowe w kwocie                     6 953 500,00 zł

§ 2. 
1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie             27 386 903,15 zł
w tym: 
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone   19 598 674,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych               7 788 229,15 zł

b. wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących                    4 117 386,00 zł
c. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                 3 477 931,00 zł
d. wydatki na obsługę długu publicznego                                      577 000,00 zł
e. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                      155 279,85 zł
2. Wydatki majątkowe obejmują:

a. inwestycje i zakupy inwestycyjne                      6 913 500,00 zł
w tym na programy finansowe z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    3 000 000,00 zł

b. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
          wkładów do spółki prawa handlowego                         40 000,00 zł     

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

wy w kwocie 1 186 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzą-
cymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 186 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 5 150 339,00 zł i rozchody 
budżetu w łącznej kwocie 3 964 339,00 zł jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2016 roku z tytułu:
a. przychodów z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 zł z 

czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 1 186 000,00 zł 
a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 
1 814 000,00 zł

b. kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budże-
towego do wysokości 4 000 000,00 zł.

§ 4. 
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 60 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 258 000,00 zł, z czego:

a. rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 88 000,00 zł,
b. rezerwę na wydatki w oświacie 170 000,00 zł.

§ 5.  
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2016, 
jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.  
Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy 
oświatowych jednostkach budżetowych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.  
Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w kwocie 217 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gmin-
nych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 249 600,00 zł, jak w Tabeli Nr 5,

2. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,

3. Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7, 
4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wy-

nikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w kwocie 1 630 000,00 zł oraz wydatki na realizację 
tego zadania w kwocie 1 679 000,00 zł,

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobu-
sowych w wysokości 30 000,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków 
w wysokości 30 000,00 zł,

6. Dochody z tytułu opłaty i kar środowiskowych w kwocie 10 000,00 zł 
przeznacza się na gospodarkę odpadami - działania ekologiczne.

§ 8.  
1. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury 

w następujących kwotach:
a. dla Domu Kultury w Kozach 968 500,00 zł,
b. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 518 500,00 zł.

§ 9.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych 

w kwotach określonych z § 3  ust. 3, których obciążenia w okresie ich spła-
ty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalo-
nych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

2. Do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
•	 polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zapla-

nowanie pod rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

•	 polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wyna-
grodzenia i składki od nich naliczane oraz zaplanowaniu zwiększenia 
w dziale innych wydatków bieżących,

•	 polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wy-
datkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod 
rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich na-
liczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowego wydatku ma-
jątkowego i zadania inwestycyjnego,

•	 polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych po-
między wydatkami majątkowymi danego działu na przesunięciach po-
wodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowego wydatku majątko-
wego i zadania inwestycyjnego,

•	 polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu 
w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem mająt-
kowym i zadaniem inwestycyjnym lub nowego wydatku majątkowego 
pod zaplanowanym podziałem.

3. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysoko-
ści 3 964 339,00 zł, wraz z odsetkami,

4. Lokowania  w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżeto-
wych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.  
Ustala się, że uzyskany przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy zwrot wy-
datków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Po-
wiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie 
wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycz-
nia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Uchwała Budżetowa na    2016 rok Gminy Kozy
Treść Wartość

Rolnictwo i łowiectwo 737 400,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez gminę 
Wilamowice
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a
Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji 
sanitarnej w rejonie „Małe Kozy”
Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji 
sanitarnej w rejonie kolektora „Czerwonka” oraz ul. Przecznia i Dolna

Transport i łączność 2 163 500,00
Lokalny transport zbiorowy
Montaż przystanków autobusowych
Drogi publiczne powiatowe
Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul. 
Przeczniej i ul. W. Witosa w Kozach
Drogi publiczne gminne
Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych
Projekt odwodnienia ulicznego
Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I

Gospodarka mieszkaniowa 102 600,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Modernizacja budynków komunalnych
Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych
Zakup gruntu w rejonie ulicy Krzemowej

Działalność usługowa 350 000,00
Cmentarze
Rozbudowa cmentarza komunalnego

Administracja publiczna 25 000,00
Urzędy gmin 
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Oświata i wychowanie 3 400 000,00
Szkoły podstawowe
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i korytarzem w Szkole Podstawowej Nr 2
Przedszkola
Wydzielenie kotłowni Przedszkola Publicznego
Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej
Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 145 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zabudowa oświetlenia ulicznego
Gospodarka odpadami
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Kultura fizyczna 30 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Boiska sportowe
Place zabaw

Razem 6 953 500,00

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2016 roku
Treść Plan

Rolnictwo i łowiectwo 3 500 000,00

Leśnictwo 300,00

Transport i łączność 30 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 463 400,00

Działalność usługowa 36 000,00

Administracja publiczna 71 029,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 400,00

Obrona narodowa 800,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem
18 165 700,00

Różne rozliczenia 12 829 134,00

Oświata i wychowanie 1 627 160,00

Ochrona zdrowia 610,00

Pomoc społeczna 2 915 467,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 640 000,00

Kultura fizyczna 200 000,00

Razem 41 482 000,00

Treść Plan
Rolnictwo i łowiectwo 955 900,00

Leśnictwo 500,00

Transport i łączność 3 146 560,00

Turystyka 3 200,00

Gospodarka mieszkaniowa 311 800,00

Działalność usługowa 404 300,00

Administracja publiczna 4 154 196,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 400,00

Obrona narodowa 3 800,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 620,00

Obsługa długu publicznego 577 000,00

Różne rozliczenia 318 000,00

Oświata i wychowanie 21 700 980,00

Ochrona zdrowia 259 856,00

Pomoc społeczna 4 518 698,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 584 770,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 347 300,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 497 000,00

Kultura fizyczna 1 811 120,00

Razem 42 668 000,00

Dochody Budżetu na 2016 rok

Wydatki Budżetu na 2016 rok
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Pierwszy rok w barwach zawodowej grupy 
kolarskiej Kross Racing Team ma za sobą 
kozianin Bartłomiej Wawak. Jak twierdzi, 
szczęście w minionych miesiącach nie 
do końca mu sprzyjało, a najlepsze wciąż 
przed nim.

W styczniu pochodzący z Kóz Bartło-
miej Wawak trafił do grupy Kross Racing 
Team, skupiającej najlepszych w kraju 
specjalistów od kolarstwa górskiego. Po 
kilku miesiącach wzmożonej pracy tre-
ningowej udziałem kozianina stał się zło-
ty medal mistrzostw Polski w kategorii 
wiekowej do lat 23, jednocześnie kolarz 
wywalczył srebro wśród seniorów. 

Rok 2015 pamiętnym będzie także mię-
dzy innymi z racji 10. miejsca podczas mi-
strzostw Europy XCO, podium w zawo-
dach XCO w Pradze, zwycięstwa w Copa 
Catalana w Barcelonie i 18. lokaty w świa-
towym czempionacie w Andorze. Sam 
zawodnik odczuwa jednak mały niedosyt. 

– Sezon na pewno mógł być lepszy. 
W okresie ostatnich kilku miesięcy prze-
śladował mnie prawdziwy pech i nie unik-
nąłem problemów na trasie. Liczę na to, 
że przyszły sezon będzie bardziej udany 
– tłumaczy Bartłomiej Wawak w podsu-
mowaniu dla oficjalnego serwisu interne-
towego swojej grupy kolarskiej. 

– W Kross Racing Team zyskałem moż-
liwość trenowania z bardziej doświad-
czonymi zawodnikami, mam dostęp do 
świetnego sprzętu, więc najlepsze jeszcze 
przede mną – dodaje wychowanek Victo-
rii Kozy.

Talent i wyniki kozianina są zarazem 
dostrzegane w beskidzkim środowisku 
sportowym. Wawak znalazł się tuż za 
„pudłem” w gronie „10” najlepszych spor-
towców regionu w rankingu portalu Spor-
toweBeskidy.pl. 

(MA)

Z czterech turniejów składała się kolejna 
edycja Powiatowej Ligi Szachowej, któ-
ra odbywała się pod patronatem staro-
sty bielskiego Andrzeja Płonki. Wysokie 
miejsca w klasyfikacjach końcowych zajęli 
młodzi szachiści z Kóz.

Ligowe zmagania szachistów przepro-
wadzone zostały w ostatnich miesiącach 
roku 2015, w dwóch kategoriach – szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

Na starcie stanęli niemal wyłącznie 
uczniowie placówek z terenu powiatu 
bielskiego, w tym i koziańskich. Pierw-
szy turniej odbył się w Porąbce, kolejny 

w Domu Kultury w Kozach, następny 
w Rybarzowicach, a decydujące rozstrzy-
gnięcia tej edycji Powiatowej Ligi Szacho-
wej zapadły w bielskim Starostwie Powia-
towym.

W klasyfikacji generalnej uczniowie szkół 
z Kóz zajęli sporo miejsc w ścisłej czo-
łówce. W młodszej grupie do kozian na-
leżały lokaty 4-6. Zajęli je kolejno: Maciej 
Honkisz (SP 1 w Kozach), Szymon Pola-
kowski (SP 2 w Kozach) oraz Franciszek 
Mudyna (SP 2 w Kozach). Czołową „10” 
stawki zamknął Michał Borowiec (SP 1 
w Kozach). 

Sklasyfikowano łącznie 71 szachistów. 
Warto dodać, że koziańskie placówki za-
jęły miejsca na podium rankingu szkół.

Sukces w rywalizacji szkół gimnazjal-
nych odniósł Szymon Mikulski, który 
załapał się na najniższy stopień podium. 
8. miejsce przypadło natomiast innemu 
z uczniów Gimnazjum w Kozach, Łuka-
szowi Wolańskiemu. Cała drużyna w tej 
kategorii wiekowej również sięgnęła po 
medalowe brązowe.                                                                                                                          

(MA)

Udany sezon startowy w rajdach samocho-
dowych zanotował Jakub Mrozek. Kierow-
ca z Kóz sam mówi o satysfakcjonującym 
efekcie końcowym.
W połowie roku minionego informowa-
liśmy na naszych łamach o dokonaniach 
kozianina Jakuba Mrozka, który od kilku 
lat pasjonuje się rajdami samochodowymi. 
Wraz z pilotem Danielem Nowakiem star-

tuje regularnie w rajdach okręgowych, w tym 
w prestiżowym cyklu Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostw Śląska w klasie Puchar 
Peugeot Citroen. Sezon dobiegł końca z pozy-
tywnym efektem. Bo za taki uznać należy wi-
cemistrzostwo Śląska. – Był to dla nas bardzo 
dobry sezon. Zaczęliśmy go mocnym tempem 

i od razu było widać wyniki. Końcówkę mieli-
śmy nieco słabszą, ale zdobycie tytułu wicemi-
strza cieszy – mówi rajdowiec z Kóz.
Jak podkreśla Jakub Mrozek, udane starty 
na rajdowych trasach nie byłyby możliwe 
bez wsparcia wielu osób. – Chciałbym po-
dziękować swojemu pilotowi za wspólne 
starty i doświadczenie, które mi przekazał 
na początku naszej wspólnej kariery oraz za 
poświęcony czas. Serdeczne podziękowania 
dla naszych sponsorów, którzy umożliwili 
nam kolejne starty. Serwisowi dziękuję za 
czas poświęcony, aby samochód był zawsze 
przygotowany na „tip-top”. Naszym rodzi-
nom natomiast za cierpliwość, bo kolejne 
rajdy kosztowały naszych bliskich wiele 

nerwów – zaznacza kozianin.
Miniony sezon to między innymi dwa pre-
stiżowe zwycięstwa duetu Mrozek/Nowak, 
który równych sobie nie miał w Rajdzie Mi-
kołowskim oraz Rajdzie Zamkowym. Podium 
„rajdówce” z kozianinem za sterami przyniósł 
Rajd Oświęcimski. A przyszłość? – Sezon 
2016 odpuszczam ze względu na prywatne 
sprawy. Ale myślę, że jak wszystko dobrze się 
poukłada, to uda się zaliczyć jakiś okazjonalny 
start, może samochodem klasy R2, albo w raj-
dzie okręgowym. A może, gdy budżet pozwo-
li, to sprawdzimy się w mistrzostwach Polski. 
W każdym razie do zobaczenia na rajdowych 
trasach – kończy Jakub Mrozek.                  

   (M)

Dobry start w mistrzostwach Europy zapo-
wiadała i danego słowa dotrzymała. Kozianka 
Anna Paluszik życiowym sukcesem zakończyła 
kalendarzowy rok.
W Łodzi odbyły się w grudniu mistrzostwa 
Starego Kontynentu w podnoszeniu ciężarów. 
Duże nadzieje wiązały się z występem miesz-
kanki Kóz Anny Paluszik. Ta udowodniła wy-
soką formę. Sięgnęła po najcenniejszy z medali 
w czempionacie federacji WPA w wyciskaniu 
sztangi leżąc i tzw. martwym ciągu. Nie dość, że 
zawodniczka z Kóz zgarnęła złoto w kategorii 
do 75 kg z wynikiem 75 kg, to uzyskała również 
3. miejsce w klasyfikacji open kobiet całych za-

wodów.
Medalowi kozianka nada-
ła szczególną dedykację. 
– Gdyby nie osoba pana 
Wiesława Wróbla nigdy 
nie stanęłabym na pomo-
ście. Za pomoc w zorga-
nizowaniu wyjazdu na 
zawody chciałabym po-
dziękować także państwu 
Alinie i Józefowi Zaręba 
– zauważa „złota” Anna 
Paluszik.                                                                                              

(R)

Szachowe talenty

Kolarz w sportowej czołówce

Rajdowy wicemistrz

Złoto na koniec roku

Jakub Mrozek, kierowca rajdowy z Kóz, startujący w duecie z pilotem Danielem 
Nowakiem, sięgnął po tytuł wicemistrza Śląska w klasie PCC.
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      Największe rajdowe sukcesy Jakuba Mrozka w roku 2015:
      Rajd Mikołowski       I miejsce
      Rajd Zamkowy          I miejsce
      Rajd Oświęcimski   III miejsce 
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Na zakończenie sezonu duet rajdowy 
otrzymał okazałe puchary za drugie 
miejsce na Śląsku w klasie PCC.
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Promocja Młodych Talentów w roku 2015 zaowocowała między 
innymi wydaniem przez Dom Kultury zbioru wierszy Natalii Ga-
jowniczek – „Bumerangi”, uzupełnionego ilustracjami Jacka Kućki 
oraz zdjęciami Martyny Zawalskiej. 

Promocją tomiku zajęła się grupa uczestników warsztatów literac-
kich Domu Kultury „słowo.tok”, projektując kameralne spotkanie 
poetyckie 17 grudnia 2015 r., będące zaproszeniem do świata po-
ezji, w którym każde słowo chce powracać do odbiorcy jak tytułowy 
bumerang.
Publikacja dostępna jest bezpłatnie w biurze Domu Kultury w Pa-
łacu Czeczów.

(spo)

W grudniu uczestnicy zajęć z języka angiel-
skiego poczynili duże postępy. Swobodnie 
posługują się już zwrotami grzecznościowymi, 
potrafią opisywać przedmioty i osoby, znają 
kolory, przedimki i zaimki pytające, umieją li-
czyć. Każdy potrafi już zamówić kanapkę z se-
rem i filiżankę kawy z cukrem i mlekiem, ku-
pić kilogram mąki lub cukru, a także poprosić 
o powrotny bilet z Londynu do Edynburga. 
Uczestnicy poznali składniki typowego bry-
tyjskiego posiłku i ze zdziwieniem przyjęli 
fakt, że na Wyspach na śniadanie, wśród wie-
lu innych produktów, spożywa się kaszankę 

i fasolkę na gorąco. Wszystkie trzy grupy za-
uważyły, iż najłatwiej zapamiętujemy słowa 
w języku angielskim 
poprzez kojarzenie 
ich z czymś dobrze 
nam znanym, czy to 
z języka polskiego 
(lub innego!), czy 
z szeroko rozumianej 
kultury.
Angielski w bibliote-
ce zadomowił się na 
dobre, ponad 30 osób 

regularnie uczęszcza na zajęcia, a następni 
chętni czekają na nowe terminy.                      (gbp)

Angielski dla wszystkichBezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
• której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z po-
mocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym 
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub 
• która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub 
• która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiara-
mi represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
• która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
• która nie ukończyła 26 lat, lub
• która ukończyła 65 lat, lub
• która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej 
obowiązkach, lub
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

„Bumerangi” zaprezentowane
Dosłowne tłumaczenie tytułowego stwierdzenia – flash mob – to błyska-
wiczny tłum. Określeniem tym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi 
gromadzący się niespodziewanie w miejscu publicznym, by zaprezento-
wać zdarzenie, które zaskoczy przypadkowych przechodniów. I w tym 
przypadku, ciekawą inicjatywą wykazali się tuż przed świętami mieszkań-
cy naszej miejscowości.
W przedwigilijny wieczór –  23 grudnia, Zespół Pieśni i Tańca Kozianie 
oraz Chór Domu Kultury w Kozach spróbowali na kilkanaście minut za-
trzymać pędzących w przedświątecznej gorączce klientów bielskiej Gale-
rii Handlowej Sfera. Kolędowali wspólnie z zatrzymującymi się – choć na 
chwilę – przechodniami. Jak na spontaniczne śpiewy reagowali klienci? 
Film ze świątecznego flash mob’a obejrzeć można na stronie www.dom-
kultury.kozy.pl.                                                                                                       (DK/RED)

Flash mob kozian

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
informuje, że od stycznia 2016 r. prowadzi 
nabór wniosków o dotację na stworzenie 
Przedsiębiorstwa Społecznego.
Masz konkretny pomysł na działalność 
i znasz ludzi, z którymi chciałbyś go zreali-
zować? Potrzebujesz wsparcia, by wprowa-
dzić go w życie?
Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub niepełno-
sprawną mającą trudności w znalezieniu 

pracy – masz szansę na:
- Dotację do 120 000 zł na utworzenie 
Spółdzielni Socjalnej,
- Dotację do 5000 zł/miesiąc na bieżące 
koszty związane z prowadzoną działalno-
ścią.
Szczegółowe informacje uzyskać można 
w biurze projektu – tel. 33 496 02 44 lub 
na za pośrednictwem strony internetowej 
www.owes.bcp.org.pl.

Przedsiębiorstwo Społeczne

Od 1 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy Kozy świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Jest to zadanie zlecone z zakresu admi-
nistracji rządowej realizowane przez powiat bielski. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej (Dz.U.z 2015 r. poz. 1255) obliguje samorządy do stworzenia ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. System 
ten gwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych, które były dla niektórych mieszkańców nieosiągalne ze względu na koszt. W naszym 
powiecie utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,  z wyjątkiem przygotowywania do jej 
rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy uzyskać można za pośrednictwem strony internetowej:  www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

W Urzędzie Gminy Kozy pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych,  którzy przyjmują klientów w pokoju nr 5 na parte-
rze w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek 13.30-15.30 Radca prawny – Stanisław Matyja 

Wtorek 13.00-17.00 Radca prawny – Agnieszka Nowakowska-Długosz

Czwartek 11.30-15.30 Radca prawny – Dariusz Pasieka
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Beskidzka Grupa Modelarska zaprasza 7 lute-
go 2016 r., do Pałacu Czeczów  w Kozach na 
spotkanie tematyczne połączone z pokazem 
modułowej makiety kolejowej budowanej 
w skali HO-1:87. Zobaczyć będzie można 

tabor, jaki poru-
szał się po torach 
naszego regionu 
i wspomnieć czasy 
świetności podró-
żowania . 

(DK)

Spotykający się od kilku lat w Domu Kul-
tury w Kozach Teatr Heliotrop zaprezen-
tował 19 grudnia 2015 r. swój najnowszy 
spektakl „We mgle idziemy” na podstawie 
prozy Pära Lagerkvista. Widowisko lalko-
we, którego pomysłodawcą jest Tomasz 

Zontek, autorką muzyki Katarzyna Merta, 
a realizatorami zespół teatralny Heliotro-
pu na czele z Haliną Kubisz-Mułą, zrobił 
na odbiorcach piorunujące wrażenie. Nie 
da się streścić tego spektaklu, a tylko jego 
widzowie zrozumieją zdanie: „nie chciałem 

byście zadowalali się niczym” i kojarzyć 
będą klucznika z tym jednym, konkretnym 
– i dlatego pozostaje mieć nadzieję, że to 
nie ostatnia odsłona widowiska w Kozach. 

(spo)

Dzieci z Przedszkola Publicznego również przygotowywały się w bibliotece do Świąt Bożego Na-
rodzenia. Krasnoludki wcielały się w pomocników św. Mikołaja, jeździły saniami i słuchały bajki o 
wigilijnej gwiazdce. Kubusie, motylki i pszczółki opowiadały o zwyczajach wigilijnych i dzieleniu 
się opłatkiem, a także o tym, jak Święta przeżywa się w ich domach.                                                 (gbp)

10 grudnia starsi harcerze 37 DH „Błękitna 
Drużyna” przygotowali bieg patrolowy dla 
swoich młodszych kolegów, który odbył się 
w godzinach wieczornych na terenie parku 
dworskiego. 
Podczas biegu druhowie sprawdzali na po-
szczególnych punktach swoją wiedze har-
cerską – Prawo Harcerskie. 

Na zakończenie 27 osób uroczyście złożyło 
Przyrzeczenie Harcerskie: 
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić 
służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc 
bliźnim i być posłusznym Prawu Harcer-
skiemu.” 
Z pewnością wszyscy zapamiętają ten 
bardzo mroźny wieczór – pełen przygód 
i z wielką niespodzianką na jego zakończe-
nie.

(R)

Bieg Patrolowy

Niesamowite 
dźwięki fortepianu

Maluch w bibliotece

„We mgle idziemy” 
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Już 19 stycznia br. w Pałacu Czeczów odbędzie 
się koncert fortepianowy Waltera Edgy, czyli 
Wojciecha Więckowskiego – doskonałego mu-
zyka, aranżera i kompozytora, wielokrotnie na-
gradzanego w kraju i poza jego granicami (arty-
sta jest laureatem m.in. prestiżowego Konkursu 
Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy; 
otrzymał też pierwszą nagrodę w Konkursie 
Beat 100 w Londynie za kompozycję „Inside”). 
Walter Edgy współpracował z wybitnymi mu-
zykami takimi jak: Frank Gambale, Martin He-
arn, czy Arkadiusz Krupa. W swojej twórczości 
prezentuje wpływy m.in. muzyki jazzowej i kla-
sycznej, ale przez wypracowanie własnego stylu 
wymyka się ramom klasyfikacji gatunkowej. 
Każdy jego koncert to osobna, inna od pozosta-
łych „opowieść muzyczna”. Tak będzie z pew-
nością również 19 stycznia. Wstęp bezpłatny. 
Ilość miejsc ograniczona.

(spo)

Podsumowanie projektu
Ostatnie, oficjalne spotkanie osób zaan-
gażowanych w realizację projektu „Kultu-
ra kołem się toczy” dofinansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Kultury 
odbyło się 12 grudnia ub.r. Liderzy spo-
tkali się z uczestnikami wszystkich pod-
jętych w ramach projektu inicjatyw. Były 
wśród nich: Agnieszka Kobiałka – autorka 

projektu oraz Tomasz Ignalski – animator, 
opiekun projektu z ramienia Narodowego 
Centrum Kultury. Dyskutowano o przy-
szłych działaniach, wynikających bezpo-
średnio ze zrealizowanego już projektu. 
W atmosferze szczerej wdzięczności za 
współpracę, wyraźnie dało się odczuć, że 
kultura naprawdę toczy się kołem.   (spo)

Kolej w miniaturze - 
Kozy i okolice

W Domu Kultury w Kozach po raz piętnasty 
już odbyło się spotkanie przy wigilijnym stole, 
którego organizatorami byli: 37 DH „Błękitna 
Drużyna” i 3 Gromada Zuchowa „Wesoła Gro-
mada”. Wzięło w nim udział ponad 130 osób 
– seniorzy harcerscy, władze harcerskie Hufca 
Beskidzkiego, zuchy, harcerze, instruktorzy 
i ich rodzice oraz władze samorządowe gminy 
Kozy i powiatu bielskiego. Zuchy przedstawiły 
Jasełka, harcerze przygotowali prezentację ad-
wentową z życzeniami świątecznymi. Wszyscy 
uczestnicy wsparli akcję harcerzy – Czekolado-
we Życzenia, a zebrane czekolady przekazano 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Kozach i Domowi Dziecka w Bielsku-Białej.                        

(RED) 

Harcerskie pokolenia

W niedzielne popołudnie 13 grudnia Dom 
Kultury w Kozach zaprosił wszystkich chęt-
nych na koncert, podczas którego pierwsze 
skrzypce odgrywała… perkusja! 
Kilkunastu uczestników niedawno zakończo-
nego projektu – „Walimy w kocioł – warsz-
taty perkusyjne dla dorosłych”, za namową 
charyzmatycznego lidera – Tomka Kineckie-
go i wraz z zespołem profesjonalnych muzy-
ków, powtórzyło koncert finałowy projektu 

– dostępny tym razem 
dla szerszego grona 
publiczności. Sala 
widowiskowa Domu 
Kultury wypełniona 
była po brzegi, a echa 
pozytywnych relacji 
towarzyszą uczestni-
kom i widzom po dziś 
dzień.

(spo)

Koncert otwarty 

Tematem rozmowy z uczniami klasy IIc 
SP nr 2 była złość. Często daje nam o sobie 
znać, gdy ktoś nas krzywdzi. Musimy jed-
nak pamiętać, że każdy z nas inaczej reagu-
je na różne sytuacje. Toteż najważniejsze 

jest opanowanie i spokojna rozmowa. To 
gwarantuje nam łagodniejsze spojrzenie na 
konfliktową sytuację, dzięki czemu na na-
szej twarzy może zagościć uśmiech.     

(gbp)

Poznajemy siebie
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Koncert fortepianowy 
Walter Edgy – Wojciech Więckowski – koncert 
fortepianowy w Pałacu Czeczów, 19 stycznia 
2016 r., godz. 19.00. Bezpłatne zaproszenia do 
odebrania w biurze Domu Kultury w Kozach 
(więcej o tym wydarzeniu piszemy na str. 17).

Ostatki ZPiT „Kozianie”
Jak co roku Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” 
zaprasza wszystkich chętnych na imprezę ostat-
kową, która odbędzie się 6 lutego br. Świetna 
zabawa i rozrywka w najlepszym wydaniu gwa-
rantowana. Szczegóły na stronie www.domkul-
tury.kozy.pl

Warsztaty teatralne dla dorosłych
Niedawna premiera spektaklu „Pierwszy sto-
pień do” pokazała, że oprócz młodzieży, rów-
nież osoby dorosłe mogą spróbować swoich sił 
w warsztatach teatralnych. 

Wszystkich chętnych Paweł Sablik zaprasza na 
spotkanie organizacyjne 6 lutego o godzinie 
12.00 w Pałacu Czeczów w Kozach. Warsztaty 
będą trwały od 08.02 do 14.02. Zapisy przyjmo-
wane są od dziś – 15 stycznia. Więcej informa-
cji uzyskać można w Domu Kultury w Kozach 
oraz na stronie internetowej placówki.

 Koncert akordeonowy
Wacław Turek – urodzony w Krośnie artysta 
o ogromnej wrażliwości, fotograf, poeta, muzyk 
– da się poznać koziańskiej publiczności jako 
rewelacyjny akordeonista. Ten wyjątkowy kon-
cert odbędzie się  9 lutego. Szczegóły na plaka-
tach oraz na stronie www.domkultury.kozy.pl

Grupa Wokalna
Koncert semestralny Grupy Wokalnej Domu 
Kultury w Kozach – 12 lutego 2016 r.

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna, Kozy, ul. Krakowska 5, tel. 33 817 41 09, e-mail: wiadomosci@kozy.pl
Gazeta dostępna na www.gbpkozy.pl.
Redaktor naczelny: Mateusz Stwora. Redakcja: Krystyna Kusak, Monika Olma, Marek Małecki, Marcin Nikiel.
Teksty powstały przy współpracy Urzędu Gminy Kozy i podległych jednostek samorządowych.
Druk: drukarnia Propak, Partyzantów 52, 32-650 Kęty.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie również prawo do skrótów i redagowania tekstów.

Koziańska Szopka Roku 2015
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pro-
mocji Gminy Kozy przy współpracy z Do-
mem Kultury w Kozach po raz piętnasty 
wybrało Bożonarodzeniową Szopkę Roku. 

Ten zaszczytny tytuł przypadł szopce wy-
konanej przez pana Stanisława Szala, któ-
rą prezentujemy na zdjęciu. Nie zabrakło 
jednak innych, równie ciekawych prac, 

w których uczestnicy stoso-
wali najróżniejsze techniki.  

Mnogość pomysłów i tech-
nik wykonawczych corocznie 
zaskakuje i cieszy organiza-
torów konkursu.  A precyzja 
i walory estetyczne znacznie 
utrudniają jurorom nadanie 
tytułu Szopki Roku.

Konkurs został przeprowa-
dzony w trzech kategoriach 
wiekowych: do lat 10, od 11 
do 15 lat oraz powyżej 15 lat.

Wyniki konkursu:
W kategorii powyżej 15 lat:
Bartosz Morawski – wyróżnienie specjalne
Dawid Szymlak – I miejsce
Szkoła Podstawowa nr 2 kl. 6b – wyróżnienie

W kategorii od 11 do 15 lat:
Ewa Kracoń – I miejsce
Malwina Kędroń – II miejsce
Kinga Hałat – III miejsce

W kategorii do lat 10:
Przedszkole Publiczne, Grupa 5-latków - 
„Wiewiórki” – wyróżnienie
Przedszkole Publiczne, Grupa 4-latków - 
„Krasnoludki” – wyróżnienie
Emilia Stasiak – wyróżnienie
Emilia Malarz – wyróżnienie
Niepubliczne Przedszkole Akademia Malu-
cha – wyróżnienie

(DK/R)

Po ubiegłorocznej „Dobrze rockującej so-
bocie” pora na „Młody rock na Nowy rok” 
– koncert zaplanowany na 15 stycznia, na 
godzinę 18.00, w sali widowiskowej Domu 
Kultury w Kozach. Zagrają zespoły mło-
dych muzyków, którzy postanowili grać tyl-
ko własne utwory, szerokim łukiem omija-

jąc covery. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Sisi, z którym koziańska publiczność miała 
już okazję się spotkać, a poprzedzi go debiu-
tujący Harpagan. 
Dom Kultury serdecznie zaprasza wszyst-
kich fanów nie tylko mocniejszych brzmień. 
Wstęp wolny.                                                  (spo)

„Młody rock na Nowy rok”

Dom Kultury zaprasza:

Gminna Biblioteka Publiczna

propozycje spotkañ 
dla uczestników indywidualnych

kó³ko plastyczne dla dzieci
 w wieku od 5 do 10 lat

ka¿dy wtorek
godz. 14-15.30
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kurs j.angielskiego
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W „Domu Żołnierza” w Bielsku-Bia-
łej – 15 grudnia br., Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Kóz wystąpiła podczas 
uroczystości „Mianowania na Kadeta” 
uczniów pierwszych klas wojskowych 
i policyjnych Liceum Ogólnokształcą-

cego im. Tadeusza Kościuszki. 
W tym dniu koziańska orkiestra odwiedziła 
również Starostwo Powiatowe, by z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia złożyć życzenia 
samorządowcom naszego powiatu. Ze-
spół przywitali i ugościli starosta Andrzej 

Płonka, wicestarosta Grzegorz Szetyński, 
członek Zarządu Katarzyna Adamiec oraz 
sekretarz powiatu Halina Kopeć, dziękując 
muzykom za świąteczne kolędowanie.

(DK)

Świątecznym zwieńczeniem dziergających spotkań biblio-
tecznych było wspólne ubieranie drzewka, które ozdobione 
zostało wykonanymi na szydełku ozdobami.

Wizyty muzyków

15 stycznia 2016 o godzinie 18.00, Dom 
Kultury otworzy kolejną wystawę w Gale-
rii Pałacu Czeczów. 
Ekspozycja będzie wyjątkowa z wielu po-
wodów. Przede wszystkim, jak już sam jej 
tytuł zapowiada, dotyczy bezpośrednio 

mieszkańców naszej miejscowości, szcze-
gólnie tych, których okres młodzieńczy 
przypadł na początek lat 70. 

Prócz autentycznych plakatów imprez, 
zaprezentowane zostaną liczne fotografie 

w niecodziennym zestawieniu oraz inne 
pamiątki tamtych czasów.
Wystawę można zwiedzać od 16 stycz-
nia br. do końca lutego 2016 r. w godzi-
nach otwarcia Pałacu Czeczów.

(spo)

Koziańska młodzież na wieczorkach tanecznych
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Kalendarz terminów płatności w roku 2016

Terminy płatności podatku od nieruchomości 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 31 I do 15 każdego miesiąca
I rata II - XII raty

Terminy płatności podatku rolnego dla osób fizycznych i prawnych

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

Terminy płatności podatku od środków transportowych

do 15 II do 15 IX
I rata II rata

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(dla wszystkich)

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

w tym od domków letniskowych

do 31 XII


