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Nowy Rok witaliśmy w parku przed Pałacem. Wspólnie oczekiwaliśmy na jego nadejście. Mimo 
że co roku nadchodzi zawsze tego samego dnia i o tej samej porze, wydarzeniu towarzyszą spore 
emocje wywołane głównie nadziejami, które ze sobą niesie. Powitaliśmy go lampką wina musują-
cego serwowanego pod platanem przez radnych gminy Kozy, pokazem laserowym i fajerwerkami. 
Tegorocznemu pokazowi  laserowemu towarzyszyła muzyka tworzona na żywo przez młodego 
pasjonata „mixingu” Rafała Tobiasiewicza (na co dzień ucznia koziańskiego liceum).                (mm)

Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją Stanisława Wróbla koncertowo powitała 2017 rok. 
Był to już 25. Koncert Noworoczny. Orkiestra zabrała wszystkich gości w muzyczną podróż do-
okoła świata, rozpoczynając „Puzonowym expresem”. Słuchacze odwiedzili też m.in. Karaiby 
– za sprawą utworu z filmu „Piraci z Karaibów”, starali się uzdrowić świat piosenką Michaela 
Jacksona „Heal the World”, by w końcu wrócić do Kóz z tradycyjnym kolędowaniem w towarzy-
stwie dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kozach. Koncert zakoń-
czył „Marsz Radetzky’ego”. W tym roku młodych muzyków czekają konkursy i festiwale m.in. 
Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu i Międzynarodowy 
Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”. Życzymy siły i wytrwałości w realizacji muzycznych 
celów oraz dalszych sukcesów.                        (DK)

Szopka Roku
W niedzielę przed Świętami Bożego Na-
rodzenia w Pałacu Czeczów uroczyście 
ogłoszono wyniki Konkursu Szopek Bo-
żonarodzeniowych. Tytuł „Szopki Roku” 
przyznano Bartoszowi Morawskiemu, 
którego praca została misternie wykona-
na w łupince orzecha włoskiego. Podob-
na szopka pana Bartosza „wystartowała” 
również w 74. Konkursie Szopek Krakow-
skich.  Nagrody i wyróżnienia przyznano 
także w poszczególnych kategoriach wie-
kowych – szczegóły na stronie interneto-
wej www.domkultury.kozy.pl. 

Organizatorami konkursu byli: Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy 
Kozy oraz Dom Kultury w Kozach.

(DK)

Ozdoby świąteczne
Śliczne dekoracje świąteczne powstały 
w bibliotece podczas zajęć plastycznych oraz 
spotkań z maluchami z Publicznego Przed-
szkola. Wszystkie aniołki, choinki, bańki 
i inne ozdoby powędrowały na święta do do-
mów naszych małych czytelników.           (gbp)

Nowy Rok w parku

Koncert Noworoczny
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urodziło się 144 dzieci, 
w tym 70 chłopców i 74 dziewczynki 
(w 2015r. – 137 dzieci)

zmarły 132 osoby, 
w tym 68 mężczyzn i 64 kobiety 
(w 2015r. – 119 osób)

związek małżeński zawarło 121 mieszkań-
ców (69 kobiet i 52 mężczyzn) 
(w 2015r. – 164 osoby)

Związki małżeńskie

Urodzenia

Zgony

Ewidencja ludności   

Akcja zima
Opady śniegu i mróz mogą stwarzać proble-
my właścicielom i zarządcom obiektów bu-
dowlanych. Przypominamy, że zgodnie z art. 
61 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  budow-
lane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) mają 
oni m. in. obowiązek:
• utrzymania i użytkowania obiektu zgod-

nie z jego przeznaczeniem i wymaganiami  
ochrony środowiska oraz utrzymywania 
go w należytym stanie technicznym i este-
tycznym,

•  zapewnienia bezpiecznego użytkowania 
obiektu w razie wystąpienia czynników  ze-
wnętrznych oddziałujących na obiekt, zwią-
zanych z działaniem sił natury takich jak  np. 
intensywne opady atmosferyczne mogące 
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa  mienia.

W przypadku wystąpienia lokalnych nagroma-
dzeń śniegu lub lodu, a także sopli i nawisów 
mogących stanowić zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa obiektu i przebywających w pobliżu ludzi,  
prosimy o usuwanie zalegających na dachach 
budynków warstw śniegu i lodu.
Pamiętajmy również o parkowaniu samo-
chodów na drogach w sposób umożliwiający 
właściwe wykonywanie pracy służbom odpo-
wiedzialnym za utrzymanie dróg.  

(UG)

   

Na koniec 2016 roku gmina Kozy liczyła  
12 830 mieszkańców (w 2015r. – 12 744 
mieszkańców), w tym:
• 12 581 zameldowanych na pobyt stały 

(w tym 16 obcokrajowców)
• 197 zameldowanych na pobyt czasowy 

(w tym 31 obcokrajowców)
• 52 osoby z ostatnim pobytem sta-
łym w Kozach (wymeldowane, do 
chwili obecnej nie dopełniły obo-
wiązku zameldowania się na pobyt 
stały lub czasowy)

Najpopularniejsze nazwiska w gmi-
nie Kozy: 
Honkisz (268 osób), Handzlik 
(237 osób), Jurzak (181 osób), 
Malarz (174 osoby), Nycz (164 
osoby), Byrski(a) (124 osoby).

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Kozach 
rejestruje zawarte małżeństwa,  
stwierdzone zgony, urodzenia z tere-
nu gminy Kozy. W większości przy-

padków dotyczą one mieszkańców naszej 
gminy. Do rejestru stanu cywilnego wpisy-
wane są też akty dotyczące zdarzeń zaistnia-
łych za granicą.

Sporządzono:

• 81 aktów małżeństwa (w 2015r. – 87 ak-
tów małżeństwa),  z tego:

- 49  aktów małżeństwa dotyczących 
ślubów wyznaniowych (w 2015r. - 51 
aktów),
- 25 aktów małżeństwa dotyczących 
ślubów cywilnych (2015r. – 34 akty),
- 7 aktów małżeństwa dotyczących 
ślubów zawartych za granicą, wpisa-
nych na wniosek osoby zaintereso-
wanej /Francja, Armenia, Hiszpania, 
USA, Wielka Brytania, 2 x Niemcy/ 
(w 2015r. – 2 akty) 

•  66   aktów zgonu (w tym 1 akt z Hiszpa-
nii; w 2015r. – 76 aktów), 

• 15 aktów urodzenia dotyczących uro-
dzeń za granicą /7 x Wielka Brytania, 
4 x Niemcy, Francja, Hiszpania, Holan-
dia, Armenia/ (w 2015r. – 8 aktów).

(USC/LG)

Informujemy mieszkańców, że zimowym 
utrzymaniem dróg na terenie naszej gmi-
ny w bieżącym sezonie zajmuje się firma 
„Transport Towarowy Usługi Sprzętem 
Rolniczym Walenty Frączek”. Do pierw-
szej kolejności odśnieżania należą ulice: 
Beskidzka, Bagrówka, Chmielowa, Cmen-
tarna, Dworcowa, Działy, Gajowa, Kościel-
na, Krzemowa, Legiońska, Liliowa, Młyń-
ska, Nadbrzeżna, Panienki, Piaskowa, Pod 
Grapą, Podgórska, Południowa, Przecznia, 
Przemysłowa, Spacerowa, Spółdzielcza, 
Storczyków, Topolowa, Tęczowa, Wapien-
na, Wiosenna, Wypoczynkowa, Zagrodo-
wa, Zdrojowa, Złota. Do drugiej kolejności 
należą pozostałe drogi w rejonach o dużej 
gęstości zabudowy i drogi osiedlowe, a do 
trzeciej – drogi peryferyjne, o małym za-
gęszczeniu budynków. W przypadku ob-
fitych opadów śniegu drogi peryferyjne 
mogą być czasowo wyłączone z zimowego 
utrzymania.
Uwagi dotyczące zimowego utrzymania 
dróg gminnych można zgłaszać w Urzędzie 
Gminy Kozy, w godzinach urzędowania – 
tel. 338298650 lub bezpośrednio do wyko-
nawcy prac – tel. 500833255.

Zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 52 
(ulice Bielska i Krakowska) leży w gestii Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad Rejon w Pszczynie – tel. 338614168. 
Ulice Sobieskiego, Kęcka, Witosa i odcinek 
ul. Przeczniej od skrzyżowania z ul. Sobie-
skiego do Pisarzowic podlegają Zarządowi 
Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – tel. 
338184033.
Zarządcą ul. Krańcowej i odpowiedzialnym 
za jej utrzymanie jest Miejski Zarząd Dróg 
w Bielsku-Białej – tel. 334979636.

(UG-OTG)

Zimowe utrzymanie dróg 
w sezonie 2016/17

Kozy statystycznie



gmina

Nr 1 - styczeń 2017 4

Od stycznia bieżącego roku Gminny Ze-
spół Obsługi Szkół i Przedszkola pełni 
funkcję centrum usług wspólnych dla gmin-
nych jednostek organizacyjnych oraz sa-
morządowych instytucji kultury. Zgodnie 
z nowymi przepisami gmina może zapewnić 
wspólną obsługę administracyjną, finanso-
wą i organizacyjną jednostkom organiza-
cyjnym gminy zaliczanym do sektora finan-
sów publicznych. Wspólną obsługę mogą 
prowadzić urząd gminy lub inna jednostka 
organizacyjna gminy. W gminie Kozy na 
mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy 
Kozy oraz zawartych porozumień z insty-
tucjami kultury, z dniem 1 stycznia 2017 r. 
rolę centrum usług wspólnych powierzo-
no Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół 
i Przedszkola, który taką obsługą objął:

1) Centrum Sportowo-Widowiskowe 
w Kozach,

2) Placówkę Wsparcia Dziennego w Kozach,
3) Przedszkole Publiczne w Kozach,
4) Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana III 

Sobieskiego w Kozach, 
5) Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stanisława 

Staszica w Kozach,
6) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach,
7) Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysz-

tofa Kamila Baczyńskiego w Kozach,
8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kozach,
9) Dom Kultury w Kozach,
10) Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach. 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kozy 
została również zorganizowana wspólna 
obsługa informatyczna realizowana przez 

Urząd Gminy Kozy dla:
1) Gminnego Zespołu Obsługi Szkół 

i Przedszkola w Kozach,
2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Kozach,
3) Domu Kultury w Kozach.
Organizacja wspólnej obsługi jest jednym 
z elementów zmian organizacyjnych, któ-
rych celem jest poprawa funkcjonowania 
i organizacji wykonywania zadań publicz-
nych oraz wydatkowanie finansów publicz-
nych w sposób celowy i oszczędny, z zacho-
waniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z da-
nych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów.

(UG)

W dniach 13 i 29 grudnia odbyły się kolejne 
dwie sesje Rady Gminy Kozy.
Na XXII sesji radni podjęli uchwały w sprawie: 
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów alkoholowych dla 
Gminy Kozy na 2017 rok; 

2) statutu Gminy Kozy; 
3) planu pracy Rady Gminy Kozy na 2017 rok 

– zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Pra-
cy Rady Gminy Kozy stanowiącego załącz-
nik Nr 4 do uchwały Nr XVII/115/12 Rady 
Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozy, 
obowiązkiem Rady Gminy jest uchwalenie 
na ostatniej sesji w roku rocznego planu pra-
cy na rok następny;

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kozy na lata 2016-2030;

5) zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady Gmi-
ny Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała 
Budżetowa na 2016 rok Gminy Kozy.

Na XXIII sesji radni podjęli uchwały w sprawie:
1) uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kozach;
2) uchwalenia statutu Domu Kultury w Ko-

zach; 
3) uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Kozach;
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość na okres oznaczony 
do lat 3;

5) dopłaty do taryf za odprowadzanie ście-
ków z gospodarstw domowych w Gmi-
nie Kozy na obszarze działania Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Wilamo-
wicach – dopłata dla grupy odbiorców 
do ceny 1m3 ścieków odbieranych od 
01.01.2017 do 31.12.2017 wynosi 0,84 
zł netto; 

6) utworzenia Beskidzkiego Związku 

Powiatowo-Gminnego – do związku 
oprócz gminy Kozy przystąpiły gminy: 
Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jawo-
rze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice, 
Porąbka oraz Powiat Bielski;

7) przyjęcia statutu  Beskidzkiego Związku 
Powiatowo-Gminnego;

8) Uchwała Budżetowa na 2017 r. Gminy 
Kozy;

9) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kozy na lata 2017-2030.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy oraz materiały będące przedmiotem 
obrad znajdują się na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy www.bip.kozy.pl oraz na tablicy 
ogłaszeń w holu Urzędu Gminy. 

(Biuro RG)

Relacje z XXII i XXIII sesji Rady Gminy Kozy

Centrum Usług Wspólnych

UWAGA przedsiębiorco!
W związku z docierającymi do Urzędu 
Gminy Kozy informacjami od przedsię-
biorców o pismach, w których domaga się 
od nich opłat za wpis do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej  przypominamy, 
iż wszelkie czynności dokonywane 
w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CE-
IDG) prowadzonej przez Ministra 
Rozwoju i Finansów są bezpłatne.
Do wszystkich przypadków oferowania 

wpisu do rejestru przedsiębiorców za 
opłatą należy podchodzić ze szczególną 
ostrożnością, gdyż są to oferty komer-
cyjne.
Ministerstwo Rozwoju, które jest admini-
stratorem bazy przedsiębiorców wydało 
oficjalny komunikat: „Podmiot podszy-
wający się pod Ministerstwo Rozwoju 
wysłał na adresy przedsiębiorców komu-
nikat wzywający do zapłaty, pod rygorem 
usunięcia danych dotyczących wpisów 

z bazy CEIDG. Bardzo prosimy o zwró-
cenie szczególnej uwagi na tego typu wy-
łudzenia (…) W tej sprawie Ministerstwo 
Rozwoju prowadzi już wyjaśnienia”.
Ministerstwo Rozwoju nie wysyła żad-
nych komunikatów dotyczących wezwa-
nia do zapłaty, na adresy koresponden-
cyjne oraz e–mailowe przedsiębiorców!

(UG)
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       Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

Pytania do wójta
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W grudniu ubiegłego roku, na ostatniej 
sesji, radni przyjęli dwie uchwały: o utwo-
rzeniu Beskidzkiego Związku Powiato-
wo-Gminnego i o przyjęciu statutu tegoż 
związku. Czego dotyczą te uchwały?
Są to uchwały regulujące zasady publiczne-
go transportu zbiorowego (autobusowego) 
w naszym powiecie. Ustawowo gminy mają 
obowiązek zapewnić mieszkańcom dostęp do 
komunikacji autobusowej i bezpieczny przejazd 
w przyzwoitych warunkach. By wywiązać się 
z tych zadań samorządy naszego powiatu zde-
cydowały się powołać Beskidzki Związek Powia-
towo-Gminny. W jego skład wchodzą gminy: 
Kozy, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, 
Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice, Porąbka oraz 
Powiat Bielski. Związek przejmie zadania zwią-
zane z organizacją oraz zarządzaniem publicz-
nym transportem zbiorowym na terenie gmin 
powiatu bielskiego, umożliwiając tym samym 
tworzenie i obsługę linii autobusowych na po-
ziomie powiatowym i gminnym, które zrealizuje 
PKS. Beskidzki Związek odpowiedzialny będzie 
też za rozwój transportu, m.in. zakup nowego ta-
boru z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 
Przewiduje się, że Związek rozpocznie działal-
ność 1 kwietnia tego roku. Do tej pory gminy 
powiatu bielskiego (oprócz gminy Czechowi-
ce-Dziedzice, która ma własne przedsiębior-
stwo komunikacyjne) przekazywały powiatowi 
bielskiemu dofinansowanie – w formie dotacji 
celowej – na częściowe pokrycie kosztów po-
noszonych w związku ze świadczeniem usług 
przewozowych w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego. Gmina Kozy w latach 2013-
2016 przekazała na ten cel kwotę 908 671,00 zł. 
Uczestnicy Beskidzkiego Związku Powiato-
wo-Gminnego pokrywać będą wydatki zwią-
zane z jego funkcjonowaniem, są to m.in. 
koszty utrzymania biura i zarządu związku,  

koszty inwestycji oraz koszty związane z za-
pewnieniem komunikacji pasażerskiej. 
Tradycyjnie na przełomie roku podsu-
mowujemy dokonania roku minionego, 
co ważnego udało się zrealizować? 
W minionym 2016 roku zrealizowaliśmy 
wszystkie zaplanowane inwestycje oraz przygo-
towaliśmy się do kolejnych, które zamierzamy 
prowadzić w najbliższych latach.
Przebudowaliśmy kompleksowo ponad kilo-
metr ul. Beskidzkiej oraz  wybudowaliśmy dwa 
nowe mosty w ciągu tej ulicy. Rozpoczęta zo-
stała budowa przedszkola integracyjnego przy 
ul. Akacjowej, która przebiega sprawnie. Roz-
budowano część komunalną cmentarza. Wy-
budowaliśmy ponad 1,5 km nowej kanalizacji 
sanitarnej. Zmodernizowana została ul. św. 
Walentego, rozbudowano oświetlenie uliczne, 
zabezpieczono chodnik i skarpę w ciągu ul. Ko-
ścielnej. Opracowano dokumentację technicz-
ną przebudowy i adaptacji obiektu przy ul. 
Szkolnej 5 na potrzeby posterunku policji oraz 
przygotowano dokumentację na przebudowę 
i modernizację dróg gminnych. Wszystkie in-
westycje minionego roku znacząco podniosły 
standard życia naszych mieszkańców. Udało 
się nam też rozwiązać sprawy bardzo trudne, 
które rok temu wydawały się niemożliwe. Brak 
Aglomeracji Pisarzowice w wykazie Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunal-
nych (w skrócie KPOŚK) skutkował brakiem 
możliwości pozyskania środków na kanaliza-
cję. Dzięki naszym staraniom rozwiązaliśmy 
ten problem. Aglomeracja Pisarzowice została 
wpisana w ramach IV Aktualizacji do KPOŚK. 
Dzięki temu możemy składać wniosek do 
NFOŚiGW w ramach ogłoszonego naboru 
do Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, który umożliwia Gminie Kozy 
pozyskanie środków unijnych na budowę sieci 

kanalizacyjnej w rejonie Małych Kóz i w rejo-
nie ul. Kęckiej. Najbardziej cieszy mnie fakt, że 
w ciągu ostatnich lat znacząco zmniejszyliśmy 
zadłużenie gminy. Kiedy rozpoczynałem pierw-
szą kadencję Wójta Gminy Kozy w 2010 r. 
zadłużenie wynosiło 30% dochodów budżeto-
wych. Po zrealizowaniu w ciągu sześciu lat in-
westycji za ok. 42 miliony złotych i pozyskaniu 
w tym czasie 18 milionów złotych środków ze-
wnętrznych, dług gminy zmniejszył się do 24% 
zrealizowanych dochodów budżetowych. Na-
wet Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej 
opinii również zwraca uwagę na taki wskaźnik 
naszego zadłużenia. Minione dwa lata mojej 
drugiej kadencji były okresem przygotowy-
wania budżetu do możliwości pozyskiwania 
środków unijnych na inwestycje potrzebne 
w Gminie Kozy w perspektywie finansowej 
na lata 2014-2020. W tym roku będzie trwała 
budowa przedszkola, które w 2018 r. zostanie 
oddane do użytkowania, planujemy moder-
nizację kilku ulic gminnych, rozpoczniemy 
termomodernizację Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowego wraz z budową nowej, niezależ-
nej kotłowni dla tego obiektu. W pierwszym 
półroczu w zaadaptowanym budynku przy 
ul. Szkolnej 5 powstanie posterunek policji, 
ponadto przygotowujemy się do złożenia w lu-
tym wniosku o dofinansowanie budowy nowej 
sieci kanalizacji sanitarnej w obszarach, które  
wcześniej wymieniłem, a w maju do złożenia 
wniosku o dofinansowanie termomodernizacji 
zespołu szkolnego przy Pl. Ks. Karola Kochaja. 
Czy w gminie zmieni się w tym roku 
wysokość podatków?
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy, w tym roku 
zmianie uległa większość stawek podatku od 
nieruchomości. Na dotychczasowym poziomie 
pozostał jedynie podatek od budynków miesz-
kalnych, garaży wolnostojących i pomieszczeń 
gospodarczych oraz od budowli związanych 
z kanalizacją sanitarną i pozostałych wykorzy-
stywanych do działalności gospodarczej. Wzrost 
stawek dotyczy budynków przeznaczonych 
na działalność gospodarczą, w tym przypadku 
stawka zwiększyła się o 0,35 zł za 1 m2 i gruntów 
związanych z tą działalnością – tu zmiana stawki 
będzie niewielka bo o 0,01 zł. Pozostałe stawki 
podatku od nieruchomości zostały zmniejszone. 
Kolejny rok odnotowano spadek skupu ceny 
żyta, który ma wpływ na stawkę podatku rolnego 
i tym samym w 2017 roku podatek rolny ulegnie 
zmniejszeniu. W związku z takimi zmianami 
mieszkańcy płacący podatek rolny i nieprowa-
dzący działalności gospodarczej w lutym otrzy-
mają wymiar podatkowy mniejszy niż w ubie-
głym roku.
Dziękuję za rozmowę.

(red)
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Dzieci z Przedszkola Publicznego końcem 
ubiegłego roku uczestniczyły w wielu przed-
sięwzięciach charytatywnych. W akcji „I Ty 
możesz zostać Świętym Mikołajem” wspólnie 
z rodzinami zgromadzili sporą ilość darów dla 
Domu Dziecka w Bielsku-Białej. Z kolei zebra-
ne grosiki w akcji „Góra Grosza” wsparły dzieci 
z biednych rodzin. Tradycyjnie, w działaniach 
„Przedszkolaki wspierają schronisko” oraz 
„Zbiórka kasztanów i żołędzi dla leśnych zwie-
rząt” gromadzono karmę dla zwierząt. 
W listopadzie ubiegłego roku wiewiórki – pre-
zentując dwa utwory patriotyczne – wywal-
czyły awans do finału XVII Przeglądu Pieśni 
Patriotycznej, który odbędzie się w Hałcnowie.
Pszczółki przedstawiły jasełka dla osób samot-
nych na spotkaniu zorganizowanym 21 grudnia 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
W okresie przedświątecznym w przedszkol-

nych warsztatach plastycznych rodzice wraz 
z dziećmi wykonali ozdoby bożonarodzenio-
we. Niezapomnianym wydarzeniem, które po-
ruszyło wszystkich widzów było przygotowane 
przez rodziców z okazji Mikołaja przedstawie-
nie teatralne „Król Bul”. Niezwykły kunszt 
artystyczny aktorów, piękne recytacje, pląsy 
i śpiewy, wartka akcja, epokowe stroje, żywo 
reagujące dzieci sprawiły, że prawie godzinny 
spektakl zachwycił i wywołał burzę oklasków. 
Wielkie brawa dla rodziców za aktorskie umie-
jętności i podziękowania za pomysłowość oraz 
kreatywność.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom 
wspierającym różnorodne działania naszego 
przedszkola, a w nowym roku 2017 życzymy 
wszystkim czytelnikom wiele pomyślności, ra-
dości oraz spełnienia najskrytszych marzeń. 

(J. Kućka, E. Szwarc, A. Polak/red.)

Pomoc dla 
najmłodszych

W okresie przedświątecznym Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Kozach przeprowadziło mię-
dzyszkolną akcję charytatywną „I Ty możesz zo-
stać Św. Mikołajem”. Uczestniczyły w niej obie 
szkoły podstawowe z Kóz (Jedynka wraz z od-
działami integracyjnymi), Publiczne Przedszko-
le w Kozach, Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 
nr 4 w Bielsku- Białej i Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Hadyny we Frydku.  Wspólnymi si-
łami zebrano 97 pudeł darów oraz 26 zgrzewek 
wody i soczków, które  przekazano dzieciom 
z Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńcze-
go przy ul. Lompy oraz Domu Dziecka przy 
ul. Pocztowej w Bielsku-Białej. Szkolny wolon-
tariat przygotował specjalnie dla maluchów 
jasełka oraz różne zabawy. Obdarowane dzieci 
i ich wychowawcy bardzo serdecznie dzięko-
wali za prezenty, pamięć i okazanie serca. 

(Gimnazjum)

Rodzaj odpadu Ilość 
[Mg]

Odpady surowcowe „suche” 1048,20

Odpady biodegradowalne „mokre” 1759,38

Odpady zmieszane  500,02

Popiół  963,16

Odpady niebezpieczne  9,83

Zużyte opony 14,64

Odpady remontowe i budowlane 211,04

Odpady wielkogabarytowe 50,56

Odpady z pogorzelisk 2,42 Praca dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych

Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” w Kozach oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kozach zapraszają mieszkańców naszej gminy oraz gmin ościennych do 
wzięcia udziału w projekcie, którego głównym celem jest wzrost poziomu aktywności 
zawodowej i społecznej.
W ramach projektu będzie można uzyskać zatrudnienie, podwyższyć swoje kwalifi-
kacje zawodowe jak i nauczyć się nowych umiejętności. Osobom niepełnosprawnym 
oferowana jest pomoc asystenta.
Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w projekcie zapraszamy do złożenia ankiety zgło-
szeniowej  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, pokój 
21 lub w siedzibie Spółdzielni w Kozach, ul. Bielska 9.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: 
www.kinomarzenie.eu, www.kinomarzenie.kozy.pl 

lub pod numerem telefonu: 512-847-716, 695-284-433

Aktywne przedszkole
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Gospodarka odpa-
dami komunalnymi

podsumowanie 2016 roku
W 2016 r. z terenu gminy Kozy zebrano łącz-
nie 4559,25 ton odpadów komunalnych:

Dla porównania, w 2014 r. zebrano 4153,40  
ton, a w 2015 r. – 4134,82 tony odpadów 
komunalnych. W odniesieniu do lat ubie-
głych, ilość odpadów komunalnych wytwo-
rzonych w gminie Kozy wzrosła. 
W 2016 r. zorganizowano dwie objazdowe 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych, opon 
i sprzętu RTV/AGD. Co kwartał odbiera-
no również odpady niebezpieczne w trzech 
punktach, zlokalizowanych na terenie na-
szej miejscowości. Za kilka miesięcy odpady 
te będzie można dostarczać do gminnego 
punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, którego realizacja w niedłu-
gim czasie zostanie ukończona.

(UG)
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Spotkanie 
przedświąteczne
Wolontariusze grupy „Ludzie z Pomy-
słem”  podobnie, jak w roku poprzednim 
odwiedzali pensjonariuszy Domu Spo-
koju dla Ludzi Starszych w Kozach. Spo-
tkania były okazją do wysłuchania cieka-
wych historii i wymiany pokoleniowych 
spojrzeń na różne sytuacje i sprawy.               

(LO)

19 grudnia zaprzyjaźniona z naszą szkołą grupa muzyczna z Rybnika zaprezentowała uczniom 
nieco zapomniane, ale wciąż nucone przez starsze pokolenia melodie XX wieku. W świątecznej 
atmosferze wysłuchano między innymi utworów: „Białe Boże Narodzenie”, „Cała sala śpiewa 
z nami”, „Serduszko puka w rytmie cha-cha”, „Na całej połaci śnieg” i „Jest taki dzień”. Dzieci chęt-
nie włączyły się w wykonywanie utworów przygrywając na różnych instrumentach.                 (SP nr 1)

Po raz dziesiąty uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wystawili jasełka w Domu Kultury dla 
uczniów klas integracyjnych i absolwentów. Ten piękny spektakl na stałe wpisał się w tra-
dycję nie tylko szkoły, ale całej koziańskiej społeczności. Bożonarodzeniowa opowieść pod 
tytułem „Ach! Co za noc” w wykonaniu uczniów klasy IIIa, bogato przeplatana kolędami 
i pastorałkami, dostarczyła wielu wzruszeń i wprowadziła świąteczny nastrój.               (SP nr 1)

Warsztaty, spo-
tkania, rozmowy, 

pomoc…
Od września do grudnia 2016 roku Liceum zor-
ganizowało wiele zajęć o charakterze profilak-
tycznym skierowanych do uczniów i rodziców. 
Ich celem było nawiązanie bliższego kontaktu 
z uczniami i lepsze ich poznanie, doskonalenie 
komunikacji, kształtowanie umiejętności radze-
nia sobie w różnych trudnych sytuacjach i szu-
kanie odpowiedzi na temat: co mogę zrobić, by 
pomóc sobie lub drugiemu człowiekowi. Dla 
uczniów klas pierwszych przeprowadzono in-
tegracyjne zajęcia warsztatowe w plenerze oraz 
warsztaty  z zakresu kształtowania właściwych 
relacji rodzinnych i uczuciowych. Młodzież klas 
trzecich uczestniczyła w warsztatach ”Narkotyki. 
Codzienność czy fakt, któremu możemy zapo-
biec. Trening asertywności” oraz w warsztatach 
z zakresu wzmacniania poczucia własnej war-
tości i sprawnego komunikowania się z innymi. 
Rodzice wzięli udział w spotkaniu informacyjno-
-szkoleniowym „Zrozumieć swoje dziecko – co 
mogę zrobić, aby poprawić swoje relacje  z dziec-
kiem”.     (LO)

Słoneczna wyprawa

Świąteczna audycja muzyczna

Gminne jasełka integracyjne
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Koziańscy gimnazjaliści uczestniczyli 14 grudnia w III ogólnopolskiej konferencji dla młodzieży, 
studentów i doktorantów pt. „O wolności i prawach człowieka”.  Przyświecała jej myśl Władysła-
wa Bartoszewskiego — Warto być przyzwoitym. Konferencja odbyła się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Oświęcimiu. Gościem specjalnym był ppor. Karol Cierpica, któremu życie ura-
tował sierż. Michael Ollis. W 2013 r., w bazie Ghazni w Afganistanie, 24-letni Amerykanin 
osłonił Polaka własnym ciałem i zginął od zdetonowanego przez talibów ładunku wybu-
chowego. W trakcie obrad można było wysłuchać referatów o ludziach, którzy wykazywali 
się odwagą cywilną nie tylko w czasach wojen i konfliktów zbrojnych, ale i w czasie pokoju, 
ujmując się za słabszymi. Przedstawiono między innymi sylwetki: Ireny Sendlerowej, która 
ratowała dzieci żydowskie z getta warszawskiego, Jerzego Owsiaka – twórcę WOŚP, Ukra-
ińców – pomagających Polakom w czasie rzezi wołyńskiej.                              (Dorota Małysz/red.)

Warto być przyzwoitym

Uczniowie i rodzice z SKK PTTK Groniczki na Leskowcu.
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UCHWAŁA NR XXIII/194/16
RADY GMINY KOZY

z dnia 29 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 89, art. 
211 i 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 2017 rok w łącznej kwocie 

48 561 000,00 zł, jak w Tabeli Nr 1, w tym:
a. dochody bieżące w kwocie                                                      46 291 000,00 zł

w tym na programy z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                       209 900,00 zł

b. dochody majątkowe w kwocie                     2 270 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                  2 200 000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 
52 169 200,00 zł, jak w Tabeli Nr 2, w tym:
a. wydatki bieżące w kwocie                                                               43 574 200,00 zł
b. wydatki majątkowe w kwocie                     8 595 000,00 zł

§ 2. 
1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie             28 504 454,00 zł
w tym: 
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone   20 131 223,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych               8 373 231,00 zł

b. wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących                    4 724 576,00 zł
c. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                 9 560 599,00 zł
d. wydatki na obsługę długu publicznego                                      550 000,00 zł
e. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                      234 571,00 zł
2. Wydatki majątkowe obejmują:

a. inwestycje i zakupy inwestycyjne                      8 595 000,00 zł
w tym na programy finansowe z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    4 900 000,00 zł

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

wy w kwocie 3 608 200,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzą-
cymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 608 200,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 4 930 000,00 zł i rozchody 
budżetu w łącznej kwocie 1 321 800,00 zł jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2017 roku z tytułu:
a. przychodów z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 900 000,00 zł 

z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 708 200,00 zł 
a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredy-
tów 1 191 800,00 zł

b. kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budże-
towego do wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 4. 
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 60 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 436 000,00 zł, z czego:

a. rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 116 000,00 zł,
b. rezerwę na wydatki w oświacie 170 000,00 zł,
c. rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie 150 000,00 zł,

§ 5.  
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2017, 
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 

226 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych progra-
mach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii w kwocie 242 300,00 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 1 665 000,00 zł oraz wydatki na realizację 
tego zadania w kwocie 1 665 000,00 zł,

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobu-
sowych w wysokości 11 000,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków 
w wysokości 11 000,00 zł,

6. Dochody z tytułu opłaty i kar środowiskowych w kwocie 12 000,00 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 922 000,00 zł,
b. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 500 000,00 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 mająt-
kowego i zadania inwestycyjnego,

• polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomię-
dzy wydatkami majątkowymi danego działu na przesunięciach powo-
dujących zaplanowanie pod rozdziałem nowego wydatku majątkowego 
i zadania inwestycyjnego,

• polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w ob-
rębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym 
i zadaniem inwestycyjnym lub nowego wydatku majątkowego pod zapla-
nowanym podziałem.

3. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemito-
wanych obligacji w wysokości  1 321 800,00 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.  
1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kozy zwroty 

wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki 
i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają 
wykonanie wydatków budżetu gminy, w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków 
dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na docho-
dy budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

3. Ustala się, że uzyskane przez Gminę Kozy zwroty podatku od towarów 
i usług z II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w ramach wydatków do-
konanych przez jednostki budżetowe, w tym samym roku budżetowym 
zmniejszają wykonanie wydatków tych jednostek, w tym roku budżetowym.

4. Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty kredytu, o którym mowa w § 3 ust. 
3 lit. a będzie weksel własny Gminy Kozy. 

§ 11.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycz-
nia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy
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Treść Wartość

Rolnictwo i łowiectwo 125 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Budowa kanalizacji  sanitarnej w Gminie Kozy etap X – rejony Małych Kóz i ulicy Kęckiej
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Transport i łączność 1 560 000,00
Drogi publiczne gminne
Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych
Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych

Gospodarka mieszkaniowa 900 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Szkolna 5

Działalność usługowa 30 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Cmentarze
Rozbudowa cmentarza komunalnego

Administracja publiczna 46 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych

Oświata i wychowanie 5 350 000,00
Szkoły podstawowe
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
Przedszkola
Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą
Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Gospodarka odpadami
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK

Kultura fizyczna 504 000,00
Instytucje kultury fizycznej
Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Agrestowej w Kozach
Place zabaw

Razem 8 595 000,00

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2017 roku

Treść Plan
Podatki i opłaty lokalne 8 051 100,00

Wpływy z usług w tym dywidendy 1 231 143,00

Udział w podatku dochodowym 14 050 000,00

Dochody z oświaty w tym subwencje i dotacje 13 067 755,00

Dotacje na zadania zlecone i własne 9 891 002,00

Dochody majątkowe w tym dotacje celowe na inwestycje 2 270 000,00

Razem 48 561 000,00

Treść Plan
Kanalizacja 324 000,00

Drogi i transport publiczny 2 403 530,00

Budynki gminne i nieruchomości 1 345 710,00

Działalność publiczna i usługowa w tym administracja 5 453 123,00

Bezpieczeństwo publiczne 
(Policja, Straż Pożarna i Zarządzanie Kryzysowe)

280 120,00

Koszt obsługi długu publicznego 550 000,00

Oświata 24 884 544,00

Ochrona zdrowia, program 500+ i pomoc społeczna 10 911 823,00

Oświetlenie uliczne, gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

2 410 300,00

Instytucje kultury 1 432 000,00

Sport i rekreacja 2 174 050,00

Razem 52 169 200,00

Dochody Budżetu na 2017 rok

Wydatki Budżetu na 2017 rok

Obszar funkcjonowania 
Gminy Kozy

Oświata
24 884 544,00 zł

Ochrona zdrowia, program 
500+ i pomoc społeczna
10 911 823,00 zł

Działalność publiczna i usugowa 
w tym administracja
5 453 123,00 zł

Koszt obsługi 
długu publicznego
550 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne 
(Policja, Straż Pożarna 
i Zarządzanie Kryzysowe)
280 120,00 zł

Budynki gminne 
i nieruchomości
1 345 710,00 zł

Drogi i transport publiczny
2 403 530,00 zł

Kanalizacja
324 000,00 zł

Sport i rekreacja
2 174 050,00 zł

Instytucje kultury
1 432 000,00 zł

Oświetlenie uliczne, 
gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska
2 410 300,00 zł

Struktura dochodów budżetowych

Dochody z oświaty 
w tym subwencje i dotacje
13 067 755,00 zł

Dotacje na zadania 
zlecone i własne
9 891 002,00 zł

Dochody majątkowe 
w tym dotacje celowe 
na inwestycje
2 270 000,00 zł

Podatki i opłaty lokalne
8 051 100,00 zł

Wpływy z usług 
w tym dywidendy
1 231 143,00 zł

Udział w podatku 
dochodowym
14 050 000,00 zł
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Jubileusze           małżeńskie
W 2016 roku 357 par z naszej gminy obchodziło  
sWoje jubileusze małżeńskie: 

◊ porcelanoWe gody        20 lat - 48 par

◊ srebrne gody                 25 lat - 64 pary

◊ perłoWe gody                30 lat - 55 par

◊ koraloWe gody             35 lat - 60 par

◊ rubinoWe gody              40 lat - 56 par

◊ szafiroWe gody             45 lat - 30 par

◊ złote gody                     50 lat - 19 par

◊ platynoWe gody            55 lat - 17 par

◊ diamentoWe gody          60 lat -   7 par

◊ żelazne gody                 65 lat -  1 para

PORCELANOWE GODY

KORALOWE GODY

ZŁOTE GODY

SZAFIROWE GODY
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jubileusze

1111

Małżonkowie świętujący jubileusz 50-lecia otrzymali medale „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. 
Byli to: Barbara i Kazimierz Błasiakowie, Józefa i Jan Byrscy, Emi-
lia i Stefan Chrzanowscy, Kazimiera i Benedykt Gawędowie, Zofia 
i Bronisław Gołębiowie, Maria i Stanisław Honkiszowie, Barbara 
i Stanisław Kasperkowie, Henryka i Edward  Kasperkowie, Janina 
i Władysław Komęderowie, Zofia i Marian Komęderowie, Łucja 
i Czesław Koniorowie, Maria i Kazimierz Łukasikowie, Jadwiga 
i Zygmunt Miśkowcowie, Maria i Mieczysław Morawscy, Kazi-
miera i Józef Ogórkowie, Franciszka i Eryk Ormańcowie, Micha-
lina i Fryderyk Sablikowie, Leokadia i Stefan Szczepańczykowie, 
Janina i Jan Traczykowie.

Jubilatom składamy życzenia wielu pięknych wspólnie spędzo-
nych lat w zdrowiu i harmonii.

Jubileusze           małżeńskie

Autorem zdjęć jest Janusz Witkowski

RUBINOWE GODY

PLATYNOWE I DIAMENTOWE GODY

PERŁOWE GODY

SREBRNE GODY
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W minionym roku w LKS Orzeł Kozy nastą-
piły istotne zmiany. W marcu wybrano nowy 
zarząd, w drugiej połowie roku powołano dwie 
dodatkowe sekcje sportowe. Obecnie w klubie 
młodzież może trenować piłkę nożną, tenis sto-
łowy oraz lekką atletykę i szachy.

PIŁKA NOŻNA: 
Trampkarze LKS Gimnazjum „Orzeł” Kozy, 
występujący w III lidze śląskiej, na koniec sezo-
nu 2015/2016 zajęli 2. miejsce, zaś w sezonie 
2016/2017 – 3. 

Juniorzy w sezonie 2015/2016 finiszowali na 
7. pozycji w II lidze wojewódzkiej, a juniorzy 

młodsi na 3. miejscu w III lidze wojewódzkiej 
w sezonie 2016/2017 oraz drugim stopniu 
podium podczas I Jesiennego Turnieju Piłki 
Nożnej Juniorów Młodszych, ustępując jedy-
nie rówieśnikom Podbeskidzia. 

Seniorzy pod koniec ubiegłego sezonu uplaso-
wali się na 6. lokacie, po rundzie jesiennej obec-
nych rozgrywek są o „oczko” niżej w klasie B. 
Poza wynikami sportowymi drużyny otrzyma-
ły komplet strojów meczowych, a na seniorów 
czekają od nowego roku dresy i kurtki.

TENIS STOŁOWY:
W sezonie 2015/2016 tenisiści stołowi wy-

stępowali w III lidze, 
w zmaganiach której 
zajęli 14. miejsce. 
Natomiast w trwa-
jącym sezonie grają 
w Lidze Okręgowej, 
gdzie nie mają sobie 
równych – po 11. ko-
lejkach zgromadzili 
komplet punktów 
pewnie przewodząc 
tabeli.

LEKKOATLETYKA:
Nowa sekcja działa od lipca i zrzesza ok. 
30 zawodników. Klub jest członkiem Śląskie-
go Związku Lekkiej Atletyki, a jego zawodnicy 
występowali w wielu zawodach na terenie wo-
jewództwa śląskiego i małopolskiego, zdoby-
wając medale i poprawiając swoje rekordy ży-
ciowe. Najlepszymi wynikami mogą jak dotąd 
pochwalić się Kacper Polakowski (6. miejsce 
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików w skoku w dal w Bielsku-Białej) oraz 
Józef Koźmiński, który triumfował w biegu 
ulicznym Silesia Półmaraton w Katowicach 
w kat. wiekowej M30.

SZACHY:
Sekcja działa od września, należy do Śląskiego 
Związku Szachowego i zrzesza 27 młodych sza-
chistów. Zawodnicy startują z powodzeniem 
w turniejach i rywalizują z rówieśnikami z po-
wiatu bielskiego i okolic. Tercet zawodników 
posiada obecnie IV kategorię szachową.
Warto dodać, że dzięki dotacjom z gminy Kozy 
oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także 
pomocy lokalnych firm klub wzbogacił się na 
przestrzeni roku 2016 o nowy sprzęt sportowy.

(LKS)

Do 17 lutego można składać w Urzędzie 
Gminy wnioski o przyznanie nagród dla 
sportowców za znaczące osiągnięcia sporto-
we w 2016 roku.
Nagrody sportowe przyznaje się mieszkańcom 
gminy Kozy, którzy w zawodach sportowych 
o randze ogólnopolskiej, europejskiej lub świa-
towej osiągnęli wyniki, które przyniosły satys-
fakcję im oraz koziańskiej społeczności. Uro-
czyste wręczenie nagród odbędzie się na sesji 
Rady Gminy  w marcu br.
Wniosek o przyznanie nagrody znajduje się na 
stronie internetowej gminy Kozy www.kozy.pl. 

(UG)

Szachiści trenujący w sekcji LKS Orzeł 
Kozy uczestniczyli w Świątecznym Turnie-
ju Szachowym w Domu Kultury w Starym 
Bielsku. W stawce 106 graczy, aż 22 repre-
zentowało klub z Kóz, notując pozytywne 
rezultaty.

Najwyższe 4. miejsca zajęli Tomasz Ma-
kuch i Szymon Polakowski, na pozycjach 
7. i 8. sklasyfikowani zostali odpowiednio 
Maciej Honkisz i Franciszek Mudyna.
Z LKS Orzeł startowali ponadto: Bartosz 
Byrski, Julia Handzlik, Kacper Malarz, Ka-

rolina Handzlik, Michał 
Habdas, Tomasz Waluś, 
Stanisław Falfus, Emil 
Honkisz, Adam Koza, 
Igor Mrozek, Kacper 
Wojtusiak, Maksymilian 
Pierniak, Bartłomiej Po-
lakowski, Maksymilian 
Dudys, Filip Filarski, 
Marcin Adamski, Dawid 
Kozieł i Kamila Handz-
lik.                                        (M)

Nagrody dla  
sportowców za 

2016 rok
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Środki finansowe na zadania z zakresu sportu 
Samorząd gminy Kozy przeznaczył w tym 
roku 91 tysięcy zł na realizację zadań spor-
towych, które obejmą m.in. piłkę nożną, 
siatkówkę, tenis stołowy, pływanie, sporty si-

łowe. W związku z tym początkiem stycznia 
ogłoszono konkurs ofert, do którego mogą 
przystąpić kluby z naszej gminy, kierujące 
swoje działania do mieszkańców Kóz. Wzór 

oferty oraz szczegółowe informacje na temat 
ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie 
internetowej gminy Kozy  www.kozy.pl oraz 
na stronie BIP www.bip.kozy.pl.                    (UG)

W minionym roku w Orle Kozy powołano m.in. sekcję lekkoatletyczną
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Dwie drużyny z Kóz startujące w obec-
nym sezonie w Mistrzostwach Śląska 
w minisiatkówce wywalczyły promocję 
do kolejnej fazy zmagań.

W młodszej kategorii 
wiekowej uczennice 
ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kozach 
pewnie przebrnęły 
I rundę zawodów. 

Dotyczy to zarówno zespołu w składzie 
– Emilia Malarz, Anna Pasierbska i Julia 
Nycz, jak również tercetu – Iga Skoczylas, 
Zuzanna Sztafińska i Natasza Baścik. 

Młode siatkarki szlifują już formę pod ką-
tem kolejnych spotkań, które czekają je 
po feriach w lutym br. 

(MZ/R)

Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Dwójka” Kozy i jednocześnie uczennice 

tutejszego Gimnazjum im. Jana Pawła II rywa-
lizują w tym sezonie między innymi w kate-

gorii młodziczek na 
szczeblu wojewódz-
twa śląskiego.
W Śląskiej Lidze 
Młodziczek, przezna-
czonej dla zawodni-
czek poniżej 15 lat, 
kozianki poczynają 
sobie bardzo dobrze. 
W I etapie rozgrywek 
walczyły wprawdzie 
ze zmiennym szczę-
ściem i trudną grupę 

zakończyły w dolnej części tabeli, lecz ostatnie 
turnieje w roku 2016 kończyły zwycięsko.
W listopadzie podopieczne trener Moniki 
Zembowicz pokonały po 2:0 rówieśniczki 
UKS Gimnazjum Blachownia, Sokoła Kato-
wice i SMUKS Orzeszcze oraz 2:1 młodzicz-
ki MUKS II Michałkowice.
Siatkarski grudzień ekipy UKS „Dwójka” to 
aż trzy wygrane – 2:0 z MCKS II Czeladź, 
Sokół Katowice i Sokół III Katowice oraz 2:1 
z UKS Jedynka II Rybnik, a także nieznacz-
na porażka 1:2 z SV MOSiR Zabrze oraz 0:2 
z Silesią Volley Mysłowice.                                                                       
                                                                                 (MZ/R)

Półmetek młodziczek

W hali Centrum Sportowo-Widowi-
skowego w Kozach odbył się finałowy 
Turniej Powiatowej Ligi Minisiatkówki 
Dziewcząt, zorganizowany przez UKS 
„Dwójka” Kozy dla dziewcząt szkół pod-
stawowych klas V i VI. Te zawody zwień-
czyły całą ligę odbywającą się pod patro-
natem starosty bielskiego.
Od września w serii czterech turniejów 

wzięło udział 12 drużyn z Porąbki, Pisa-
rzowic, Szczyrku i Kóz, rozgrywając spo-
tkania w zespołach trzyosobowych na 
mniejszych boiskach. Każdy turniej był 
podsumowany. Na podstawie wywalczo-
nego miejsca przyznawano punkty, któ-
rych ostateczne podliczenie nastąpiło po 
finałowym turnieju w Kozach 4 grudnia 
2016 roku. 

Na czołowych miejscach uplasowały się 
drużyny ze Szczyrku i Porąbki. Kozianki 
zajęły w klasyfikacji końcowej 8. miejsce.
Dziewczęta z Kóz, reprezentujące UKS 
„Dwójkę” w Powiatowej Lidze Minisiat-
kówki Dziewcząt, to: Julia Nycz, Anna 
Pasierbska, Emilia Malarz, Zuzanna Szta-
fińska, Iga Skoczylas i Natasza Baścik. 

(MZ/R)

W powiatowej elicie siatkarskiej

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kozach kontynuują swoje szachowe pa-
sje. Umiejętności doskonalą w pojedyn-
kach z innymi zawodnikami.

Tuż przed świętami 13 uczniów SP 1 
w Kozach wzięło udział w Ogólnopol-
skich Mistrzostwach Szkół Podstawo-
wych i Przedszkoli w szachach, które od-
były się w katowickim Spodku. Turniej 
zgromadził ponad 1500 miłośników tej 

królewskiej gry. Dla uczniów z Kóz dużym 
przeżyciem była możliwość konfrontacji 
z najlepszymi zawodnikami-rówieśnikami 
z całej Polski. Reprezentant Jedynki Alan 
Bogusz osiągnął największy sukces, wszak 
został mistrzem w 126-osobowej grupie 
czwartoklasistów.
W finiszu VI Powiatowej Ligi Szachowej 
SP 1 reprezentowało 15 uczniów. Ry-
walizację przy stołach przeprowadzono 
w Porąbce, Kozach, Buczkowicach i Biel-

sku-Białej. Drużynowo szkolna repre-
zentacja zajęła 2. miejsce. W klasyfikacji 
indywidualnej w pierwszej „10” klas 4-6 
znaleźli się Maciej Honkisz (4. miejsce) 
oraz Maksymilian Berstling (6. miejsce). 
Aleksandra Kulka zdobyła lokatę tuż za 
podium w kategorii dziewcząt. Z kolei 
w grupie chłopców klas 1-3 Marcin Kolbe 
sklasyfikowany został na 2. miejscu. 

(SP 1/RED)

Szachowa Jedynka

fo
to

:  
U

KS
 „D

w
ój

ka
” K

oz
y

fo
to

:  
U

KS
 „D

w
ój

ka
” K

oz
y

Awans tercetów w minisiatkówce

Drużyna młodziczek

Drużyna minisiatkówki
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Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 
przypomina o przestrzeganiu podstawowych 
zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego 
podczas ferii zimowych.
O czym należy bezwzględnie pamiętać? 
• nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu 
dróg – także tych rzadko uczęszczanych. Zwra-
camy uwagę, czy zachowana jest bezpieczna 
odległość do najbliższej ulicy. Skąd możemy 
mieć pewność, że wyhamujemy na czas, wi-
dząc zbliżający się samochód?,  
• rzucając śnieżkami, nie łączymy miękkiego 
śniegu z kawałkami lodu czy kamyczków. Sta-
ramy się nie celować w twarz drugiej osobie, 
żeby nie uszkodzić komuś oka. Nigdy nie rzu-
camy śnieżkami w nadjeżdżające samochody – 
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 zabawy. Lód 
w każdej chwili może się załamać!,
• place budowy to nie miejsce na zabawę. 
Pokryte 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 za-
grożenie dla naszego bezpieczeństwa, 
• nie gramy w „hokeja na lodzie” na ulicy. 
Zajęci zabawą, możemy nie dostrzec w porę 
nadjeżdżającego z nadmierną prędkością 
samochodu, 
• pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy mają 
ograniczoną widoczność, a samochody potrze-
bują dłuższej drogi, a także czasu hamowania. 
Nie przebiegamy przez ulicę. Nie przechodzimy  
w miejscach niedozwolonych. Pamiętamy też 
o doczepieniu do rękawa lub plecaka elemen-
tów odblaskowych,
• widząc zwisające z dachów sople, nie strąca-
my ich patykami lub kamieniami. Informujemy 
o nich osobę dorosłą,
• uważajmy na źle zabezpieczone konstruk-
cje ze śniegu. Dach wybudowanego igloo,                         
w momencie odwilży, grozi zawaleniem i przy-
sypaniem nas. O nieszczęście nietrudno!

Pamiętajmy, że największym zagrożeniem 
dla dzieci jest NUDA. Kiedy dzieci nie mają 

zorganizowanego wypoczynku, możemy być 
pewni – coś wymyślą! Jeśli w pobliżu miejsca 
zamieszkania nie ma placów zabaw, lodowisk 
i zabezpieczonych stoków, najmłodsi dostrzegą 
potencjał… na placach budów, 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 intereso-
wać się, jak dziecko spędza wolny czas i często 
rozmawiać o tym, co kusi, a co jest zakazane. 
Może wtedy  doczekamy się rozsądnego zacho-
wania naszych pociech! 

(Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego)

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE  
NIEBEZPIECZEŃSTWA:
   112 – ogólnopolski i europejski numer  
                          ratunkowy
         999 – Pogotowie Ratunkowe
         998 – Straż Pożarna
         997 – Policja
     985 lub 601-100-300 – numer ratunkowy  
                   w górach (TOPR i GOPR)

Bezpieczne ferie

Zima w pełni
Wychłodzenie organizmu zimą może prowa-
dzić do śmierci. Problem dotyczy nie tylko 
osób bezdomnych. Ofiarami są również oso-
by starsze, mieszkające samotnie, czy chore. 
Bywają nimi także osoby, które zasnęły na po-
wietrzu będąc pod wpływam alkoholu. W se-
zonie zimowym z wychłodzenia umiera śred-
nio około 80 osób. Pamiętajmy, że możemy 
im pomóc, wystarczy zadzwonić pod numer 
alarmowy 112. Dlatego, jeżeli posiadamy in-
formacje o osobach, które potrzebują pomocy 
– dzwońmy!

Jeśli w trakcie silnych mrozów zauważysz ko-
goś, kto wygląda na osłabionego, zainteresuj się 
tą osobą. Możesz jej udzielić pierwszej pomocy 
lub poinformować odpowiednie służby ratow-
nicze. Zadzwoń pod numer 112 lub 998, 999, 
997.
Na wychłodzenie ciała bardziej narażeni są lu-
dzie starsi i dzieci.
W trakcie mrozów stosuj 10 przedstawionych 
obok zasad, a zima będzie dla Ciebie bezpiecz-
ną i przyjemną porą roku. 

Ubieraj się ciepło. Zakładaj kilka warstw odzieży tak, by 
łatwo było je zdjąć, np. sweter, gdy się spocisz w trak-
cie wysiłku. Załóż bieliznę ochronną np. termiczną, cie-
płą kurtkę z kapturem, czapkę, szalik, rękawiczki. Załóż 
nieprzemakalne buty. 

Nie wychodź na mróz głodny. Przed wyjściem zjedz 
kaloryczny posiłek. Możesz zabrać ze sobą termos 
z gorącą herbatą. 

Nie spożywaj alkoholu. Jego wypicie przyśpiesza krą-
żenie, a w konsekwencji zwiększa wymianę ciepła 
między organizmem a otoczeniem i doprowadza do 
szybkiego wychłodzenia ciała. 

Zabezpiecz przed mrozem skórę twarzy i rąk, smarując 
je ochronnym kremem. Wyjmij ze skóry twarzy meta-
lowe ozdoby, takie jak kolczyki. 

Powiedz komuś (rodzinie lub obsłudze w schronisku, 
pensjonacie, hotelu) dokąd idziesz. Oszacuj, jak długo 
Cię nie będzie i poinformuj o tym kogoś, kto ewentu-
alnie zgłosi Twoje zaginięcie. Zimą chodzi się znacznie 
wolniej! W dodatku łatwiej zabłądzić (przysypane 
śniegiem ścieżki). Nie zapomnij odmeldować się po 
powrocie, by uniknąć niepotrzebnych alarmów. 

Na zimowe wycieczki nie wybieraj się sam. W grupie 
jest bezpieczniej. 

Nie forsuj się. Idąc w grupie w głębokim śniegu, należy 
zmieniać co jakiś czas osobę prowadzącą. Torowanie 
drogi (przecieranie szlaku) jest bardzo męczące. 

Kiedy popsuje się pogoda, a poczujesz się zmęczony, 
głodny lub zacznie Ci coś dolegać, nie wychodź na ze-
wnątrz. Z zimą nie ma żartów. 

Odmrożone palce możesz włożyć pod strumień zimnej 
lub letniej wody. 

W przypadku dużych odmrożeń udaj się do lekarza.

Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP  
(Na podstawie: A. Dobrzyńska, Polak mądry przed szkodą.  
O pożarach i innych zagrożeniach.)

(UG)Infografika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: http://rcb.gov.pl/zima-trudna-pora-roku-nie-badz-obojetny-reaguj/ 
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Krzyżówki, łamigłówki, rebusy to jeden 
z wielu sposobów na zrelaksowanie się 
w wolnym czasie,  w domu, podczas po-
dróży, czy na wakacjach. I choć dziś wiele 
z nich tworzonych jest za pomocą kompu-
terowych symulacji, niegdyś wszystkie były 
dziełem szaradzistów – osób układających 
krzyżówki. Jedną z nich jest Stanisław Lasz-
czak, mieszkający w Kozach już 40-lat.

– Pamiętam, że już w szkole średniej pod-
czas zajęć, na kolanach rozwiązywałem 
krzyżówki – uśmiecha się pan Stanisław, 
z wykształcenia instruktor higieny. 
– Ale bardziej niż rozwiązywanie, zacie-
kawiło mnie ich tworzenie – wspomina 
początki.  W 1957 roku na rynku wydaw-
niczym pojawiło się (ukazujące się do dziś) 
czasopismo „Rozrywka”, trzy lata później 
nasz rozmówca debiutował na jego łamach 
ze swoim pierwszym rebusem. 
– Tworzyłem krzyżówki, rebusy anagramo-
we, rebusy zwykłe, popularne w ostatnich 
latach Jolki – mówi. 
Przez wiele lat był stałym współpracowni-
kiem firmy Technopol Częstochowa – wy-
dawcy m.in. popularnych krzyżówek pano-
ramicznych.   
– Publikowałem też w wielu innych czaso-
pismach, np. w Rewii Rozrywki, Rozrywki  
Jolki. Dziś jest ich mniej, wypierają nas kom-
putery. Ale nadal je przygotowuję – uśmie-
cha się szeroko. Podczas pracy zawodowej 
w inspekcji sanitarnej miał sporo obowiąz-
ków, toteż po przejściu na emeryturę mógł 
poświęcić więcej czasu swojej nietypowej 
pasji. – Choć w całej Polsce  miłośników 
układania zagadek nie brakuje, wysyłam 
krzyżówki do wydawnictw regularnie, ale 
tylko pojedyncze trafiają do druku – mówi. 
– Przed kilkoma laty na współpracę na-
mówił mnie ksiądz Walenty. Pod chórem 
w kościele w Małych Kozach ustawiona 

była skrzynka na rozwiązania i ku mojemu 
zaskoczeniu, łamigłówki z parafialnej gazet-
ki cieszyły się sporym zainteresowaniem, 
a zwycięzcy otrzymywali książki – wspomi-
na. 
W tym numerze prezentujemy krzyżówkę 
przygotowaną przez pana Stanisława spe-
cjalnie dla czytelników Koziańskich Wiado-
mości. 
Ile czasu zajęło przygotowanie? 
– Wpierw wypisałem hasła związane z Ko-
zami, wykorzystując poprzednie numery 
gazety. Następnie wybrałem diagram, do-
pasowując słowa. Najwięcej czasu poświę-
ciłem na przygotowanie opisów. Muszą być 
krótkie i nie mogą być encyklopedyczne. 
Prezentowana krzyżówka powstała w dwie 
godziny – wyjaśnia. 
– Czas poświęcony na przygotowanie za-
leży przede wszystkim od ilości i trudności 
haseł oraz wielkości diagramu. Kiedyś przy-
gotowałem taką, w której wszystkimi po-
ziomymi hasłami były tytuły obrazów Jana  

Matejki  – dodaje. 
Zdarza się, że w przygotowaniu haseł poma-
gają mu żona i syn, jednak nikt z bliskich nie 
odziedziczył po nim pasji. 
– Mój tata był zdunem, a ja nigdy nie wi-
działem jak robił piec. Dlatego śmieję się, 
że w przypadku moich krzyżówek jest po-
dobnie – mówi koziański szaradzista. Te 
powstają z pasji, ale także na zamówienie. 
Niektóre hasła potrafią spędzić sen z po-
wiek, a pan Stanisław tworzy przede wszyst-
kim popołudniami i wieczorami. 
– Kiedyś paliłem papierosy. Jak nie wycho-
dziło, ciągle wychodziłem na „dymka”. Bli-
scy bardzo się denerwowali, ale nałóg mam 
już na szczęście za sobą – śmieje się. 
Co ciekawe, wraz z upływem czasu nasz 
rozmówca przestał rozwiązywać krzyżówki. 
– Zdarza się to sporadycznie, zdecydowanie 
bardziej cieszy mnie ich tworzenie. I dopóki 
będę miał siły, będę je wymyślał – kończy.  

(Mateusz Stwora)

Skomplikowana, twórcza pasja
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Stanisław Laszczak

Poziomo:
1/ załamanie gospodarcze
7/ kran
8/ garaż szybowca
9/ Adolf, jego imieniem Izba Historyczna
10/ łączą piętra
11/ taniec czeski
14/ pokarm kanarków
17/ kanciarz
18/ koziański dziedzic
19/ najsłynniejsze drzewo w Kozach
20/ przyjmuje kwiaty 5 lutego
21/ ciężkie przeżycie

Pionowo:
2/ odpowiedź na bodźce
3/ dzielnica Kóz
4/ ...... polny, roślina lecznicza
5/ Stanisław, kapelmistrz orkiestry dętej
6/ zażalenie
12/ znaczek turystyczny
13/ kilkustopniowy wodospad
14/ Karol, ks. katecheta, jego imieniem 
plac kościelny
15/ nieporządek
16/ rozkład, rozłam

Krzyżówka koziańska
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie

Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem 
lub złożyć osobiście w bibliotece lub 
Urzędzie Gminy (sekretariat) podając swoje 
dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, telefon 
kontaktowy). Wśród poprawnych odpowiedzi 
wylosujemy 1 zwycięzcę, który otrzyma 
nagrodę książkową.
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Motto epoki pozytywizmu – praca u podstaw 
– towarzyszyło Hermanowi Czeczowi, dziedzi-
cowi majątku w Kozach przez całe życie. Był 

światłym gospodarzem, któremu zależało na 
emancypacji warstw chłopskich. Promował za-
kładanie na wsiach Kółek Rolniczych i innych 
organizacji społecznych oraz namawiał do 
aktywnego członkostwa w nich. Problem ubó-
stwa i upadku chłopskich gospodarstw w Gali-
cji upatrywał w braku oświaty. Miało to według 
niego dawać pożywkę ruchowi socjalistycz-
nemu, którego był wielkim przeciwnikiem. 
Uważał jednak, że należy rozróżnić socjalizm 
od polityki socjalnej: „[…] występując przeciw 
socyalizmowi, nie trzeba uderzać zarazem na poli-
tykę socyalną i finansową, która ma wielkie do speł-
nienia zadanie właśnie dlatego, ażeby socyalizm dziki 
i jego konsekwencye nie wzięły góry. ” Jego ambicją 

było podniesienie poziomu gospodarki galicyj-
skiej. Był polskim patriotą z grona polityków 
konserwatywnych tzw. stańczyków, dążących 

do powiększania galicyjskiej auto-
nomii, jednak popierających status 
quo – Galicję w obrębie monarchii 
Franca Jozefa w myśl zasady „Przy 
Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy 
i stać chcemy!”.
Swoje poglądy prezentował w par-
lamencie, na wiecach politycznych, 
gospodarczych, a także publikował  
w prasie („Tygodnik Rolniczy”) 
oraz w wydawanych przez siebie 
opracowaniach: „Memoryał… 
o kółkach rolniczych włościań-
skich” (1884), „Sprawozdanie 
z czynności poselskiej złożone 
Wyborcom z mniejszej własności 

powiatów Biała i Żywiec…” (1889) czy „Za-
pewnienie bytu samoistnych gospodarstw wło-
ściańskich…” (1893).
Obóz polityczny, do którego należał, składał się 
głównie z galicyjskiej szlachty i przedstawicieli 
warstw posiadających, jednakże sam Czecz 
podkreślał, że „nie ma już dzisiaj tych różnic mię-
dzy stanem szlacheckim, mieszczańskim i włościań-
skim, które dawniej ustanowili te stany po nad siebie. 
Te pojęcia wobec prawa już od lat 40 nie istnieją 
i dawno się przeżyły. Wobec prawa mamy dzisiaj tyl-
ko obywateli kraju, ale pozostały inne różnice, które 
nas dzielą w różne warstwy, jak np. majątek, oświa-
ta i wykształcenie”.  Szlacheckie pochodzenie 
traktował jako cnotę mającą motywować do 
szlachetnego postępowania: „Szlachectwo dziś 

[…] powinno być nieustającą zachętą do dorówna-
nia szlachetnym przodkom w szlachetności” – pisał 
w swym sprawozdaniu poselskim.
Był też człowiekiem dalekowzrocznym, rozu-
miejącym politykę zagraniczną. Źródeł proble-
mów gospodarczych regionu upatrywał rów-
nież w sytuacji międzynarodowej, co wykazał 
w artykule „Uwagi o konkurencyi zamorskiej” 
(„Tygodnik Rolniczy” 1885). Twierdził, że 
zalew Europy tańszym zbożem amerykańskim 
niszczy rolnictwo. Obawiał się konkurencji na 
rynku płodów rolnych ze strony wschodzących 
wówczas gigantów – Indii oraz Chin. Przewi-
dywał jeszcze większe załamanie gospodarcze 
po otwarciu (budowanego w tamtych latach) 
Kanału Panamskiego, który miał ułatwić trans-
port zboża z Kalifornii i Australii. Receptą na 
wyjście z kryzysu w rolnictwie wg Czecza miało 
być zrzeszanie się rolników oraz wywieranie 
nacisku na ustawodawstwo i administrację pań-
stwową. Nie zdążył zrealizować swoich daleko-
siężnych planów, przerwały mu w tym choroba 
i przedwczesna śmierć. O okolicznościach jego 
odejścia opowiemy w kolejnych odcinkach cy-
klu Kozi Raj.                                               (Bartłomiej Jurzak)

Źródła: 
Herman Czecz „Memoryał… o kółkach rolniczych 
włościańskich”, Kraków 1884; Herman Czecz: 
„Sprawozdanie z czynności poselskiej złożone 
Wyborcom z mniejszej własności powiatów Biała 
i Żywiec…”, Kraków 1889; Herman Czecz „Zapew-
nienie bytu samoistnych gospodarstw włościań-
skich…”, Kraków 1893; Herman Czecz „Uwagi 
o konkurencyi zamorskiej” [w:] „Tygodnik Rolni-
czy” 1885.

Kozi Raj

Święta za nami, a karnawał w toku. Każdy z nas, 
w ciągu ostatniego miesiąca, niewątpliwie kogoś 
odwiedził. Odwiedziliśmy rodzinę i znajomych, 
a także groby bliskich. Podczas wszystkich tych 
wizyt nie zapomnieliśmy o pięknie zapakowa-
nych prezentach i obfitych potrawach, na cmen-
tarzu zaś zapaliliśmy znicze, aby i z tymi, z któ-
rymi nie dzielimy już prozaicznej codzienności, 
podzielić się świąteczną chwilą zadumy. Brzmi 
to pięknie. Wygląda także pięknie, o ile naszą 
obserwację ograniczamy do tego, co na stole 
i pod choinką a – w przypadku cmentarza – do 
grobu z jego najbliższym otoczeniem. Wszystko 
to, w połączeniu z czasem wypełnionym kolęda-
mi, a później karnawałowymi przebojami, daje 
wrażenie porządku, ciepła, harmonii pomiędzy 
przeszłością a teraźniejszością oraz dobrych za-
baw zagrzewających nas do działania przez cały 
kolejny rok. Jest jednak pewien szczegół, który w 
całym tym porządku i cieple jest niczym drzazga. 
Gdy kończą się święta i zaczyna karnawał, nikt 
nie zwraca uwagi na to, co pozostaje z naszych 
uczt, darów i ozdób. Dwunastu dań, w całej ich 
obfitości, często nie da się „przejeść”, mnóstwo 

jedzenia ląduje więc na śmietniku, bardzo często 
w folii aluminiowej. Wiele osób wyznaje słuszną 
zasadę, aby nie wyrzucać jedzenia, nie dotyczy 
to jednak opakowań po produktach używanych 
do przygotowania tej ogromnej ilości strawy. 
Prezenty zaś szybko stają się elementami na-
szego codziennego życia a papier w świąteczne 
wzory, wstążki, taśma, sznurki i torebki lądują 
dokładnie tam, gdzie resztki jedzenia lub opako-
wania po nim – w koszu na śmieci. Podobny los 
spotyka znicze oraz kwiaty i inne rośliny, zarów-
no sztuczne, jak i te naturalne, które w okresie 
świątecznym zdobiły groby naszych bliskich. Ta 
mieszanina plastiku, szkła, wosku, sztucznych 
tworzyw i prawdziwych liści, łodyg i płatków 
ląduje w przycmentarnych koszach, z których 
częstokroć wysypuje się na uczęszczane alejki. 
Nie jest jeszcze za późno na noworoczne posta-
nowienia. Zwłaszcza teraz, gdy nastał już Nowy 
Rok i powolutku zbliża się okres Wielkiego Po-
stu, dobrze jest pamiętać o symbolice zarówno 
pokuty, jak i oczyszczenia, właśnie w kontekście 
wspomnianych nieco niewygodnych aspektów 
świąt i karnawału. Posypywanie głowy popio-

łem w Środę Popielcową nie wzięło się wszak 
znikąd a symbolika tego obrzędu jest nieco 
szersza, niż znane nam wszystkim „z prochu po-
wstałeś i w proch się obrócisz”. Kiedyś popiołem 
czyszczono tłuszcz z naczyń po obfitej zimowej 
strawie, aby przygotować owe naczynia na je-
dzenie wiosenne: lżejsze i skromniejsze oraz by 
przygotować siebie samych na bardziej oszczęd-
ny tryb życia. Może więc, w tym szczególnym 
czasie w roku, powinniśmy wszyscy obiecać 
sobie, by w przyszłości unikać przesytu a ewen-
tualnym nadmiarem potraw dzielić się z ludźmi 
lub ze zwierzętami. Jeśli chodzi o pakowanie 
prezentów, jak sama przekonałam się w tym 
roku, szary papier sprawdza się dużo lepiej niż 
kolorowe torebki, sznurek jest ciekawszy i bar-
dziej funkcjonalny niż wstążka, a laska cynamo-
nu wygląda ładniej niż kokarda. Pozostaje też py-
tanie, czy naszym zmarłym bliskim rzeczywiście 
zależałoby na nadmiarze ozdób i kwiatów. Być 
może symboliczny znicz i modlitwa znaczyłyby 
dla nich dużo więcej.

(Aleksandra Radlak)

Od przesytu głowa nie boli?
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Praca u podstaw Hermana Czecza

Felieton

Herman Czecz
Strona tytułowa jednej z prac H. 

Czecza wydanej drukiem



kultura

Koziańskie Wiadomości17

W Święto Trzech Króli mieszkańcy 
Kóz oraz członkowie Zespołu Pieśni 
i Tańca „Kozianie”, Chóru Domu Kultu-
ry w Kozach, Koła Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Kozach spotkali się w Pałacu 

Czeczów na wspólnym kolędowaniu. Tra-
dycyjnie od czterech lat wszyscy spotykają 
się przy choince w parku, ale ze względu na 
siarczysty mróz impreza została przeniesio-
na do pałacu.                                                   (DK)

Kolędowanie przy choince
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Spotkanie z kolędą
W niedzielę, 8 stycznia 2017 r. w kościele pw. 
Zesłania Ducha Świętego w Kozach Gajach 
odbył się koncert w ramach XVII Międzynaro-
dowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Spotka-
nia z Kolędą” im. Piotra Jakóbca. Honorowy 
Patronat nad Festiwalem objął Andrzej Płonka 
– Starosta Bielski. Podczas koncertu usłyszeć 

można było kolędy i pastorałki w wykonaniu 
zespołów z Czech: Chóru Mieszanego „Lira 
Darków” z Karwiny-Darkowa, Polskiego Ze-
społu Śpiewaczego „Hutnik” z Trzyńca oraz 
Zespołu Pieśni i Tańca „Echo” z Hecznaro-
wic. Wieczór tradycyjnie zwieńczony został 
wspólnym kolędowaniem przy szopce przed 

kościołem oraz pokazem 
sztucznych ogni.
Organizatorami koncer-
tu festiwalowego byli: 
Polski Związek Chórów 
i Orkiestr Oddział w Biel-
sku-Białej, Starostwo Po-
wiatowe w Bielsku-Białej, 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Jasienicy, Dom Kultury 
w Kozach, Parafia Zesłania 
Ducha Świętego w Kozach 
Gajach.

(DK)

Miłą niespodzianką dla uczestników zajęć 
fotograficzno-filmowych były odwiedzi-
ny dwóch cenionych operatorów filmo-
wych: Aleksandra Dyla, który w swej ka-
rierze m.in. realizował zdjęcia do filmów 
podróżniczych Elżbiety Dzikowskiej, 
oraz Jacka Fabrowicza, realizatora zdjęć 
popularnych seriali filmowych (np. Ko-
misarz Alex, Singielka, M jak miłość i wie-
lu innych). 

Obaj panowie nawiązali partnerski kon-
takt z młodymi adeptami fotografii i filmu 
– podzielili się swoja wiedzą i nie szczędzili 
praktycznych wskazówek dotyczących sztu-
ki opowiadania obrazem. 

(mm)

Uczmy się wspólnie języka angielskiego. 
Poniżej praktyczne pytania i zwroty w języ-
ku angielskim dotyczące świąt oraz Sylwe-
stra.

Happy New Year! 
– Szczęśliwego Nowego Roku!
Where did you spend your Christmas? 
– Gdzie spędziłeś święta Bożego Narodzenia?
How many dishes did you put on your Chri-
stmas table?
– Ile potraw położyłeś na swoim świątecz-
nym stole?
Which Christmas carol is you favourite? 
– Która świąteczna kolęda jest twoją ulubio-
ną?
Who did you spend your New Year’s Eve with?  
– Z kim spędziłeś Sylwestra?
What did you do on the New Year’s Eve? 
– Co robiłeś w Sylwestra?
How much champagne did you have on the 
New Year’s Eve? 
– Ile szampana wypiłeś w Sylwestra?

Niezbędne słowa zawarte w powyższych 
zdaniach to: where (gdzie), which (który/
które/które), who (kto), what (co), how 
many (ile – gdy mówimy o rzeczach poli-
czalnych) oraz how much (ile – gdy mowa 
o rzeczach niepoliczalnych). 
Ci, którzy w przyszłości planują wybrać się 
do Szkocji, powinni także pamiętać, że po 
szkocku o nocy Sylwestrowej nie mówimy 
New Year’s Eve, tak jak w większości anglo-
języcznego świata, a Hogmanay!            (gbp)

Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” odwiedził 
węgierskie miasto Székesfehérvár, spotyka-
jąc się już po raz trzeci z tamtejszą Polonią 
(17-18.12). W pierwszym dniu kozianie wzię-
li udział w wigilii, zagrali w jej trakcie koncert 
kolęd ludowych, przypominając o naszym re-
gionalnym dziedzictwie. – Wspólna wieczerza 
i wcześniejszy koncert zachęcił miejscowych 
do śpiewania, dlatego na prośbę organizatorów 

po kolacji śpiewaliśmy wspólnie znane kolędy 
– mówią przedstawiciele ZPiT Kozianie.
Członkowie zespołu odwiedzili kiermasz 
świąteczny w centrum miasta, spontanicznie 
intonując kolędy i pieśni ludowe. Po nie-
dzielnej mszy świętej wszyscy ruszyli w po-
dróż powrotną. 

(Ewa Jurzak - Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE)

Pod okiem  
mistrzów

Angielski dla 
wszystkich

Kozianie świątecznie na Węgrzech
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Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” zaprasza 
na ZABAWĘ OSTATKOWĄ – 25 lutego 
2017 r. o godz. 19.00. w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Kozach. Do tańca zagra 
zespół muzyczny PARTY. Catering: „Fi-
gura”. Więcej informacji pod numerami 
telefonu: 604-144-087, 737-624-844.

Zabawa  
ostatkowa

Wernisaż robótek ręcznych
Do 10 stycznia można było podziwiać w gale-
rii Pałacu Czeczów robótki ręczne ośmiu ko-

zianek, które od wielu miesięcy spotykają się 
w bibliotece na wspólnym dzierganiu. Na wy-

stawie znalazły się ozdoby świątecz-
ne (bańki, choinki, wianki), obrazy, 
rzeczy użytkowe takie jak obrusy, 
serwetki, torby, sukienki, poduszki, 
filiżanki i inne cudeńka. Swoje prace 
pokazały: Danuta Chrobak, Jadwiga 
Góra, Barbara Kanik, Irena Mleczko, 
Kazimiera Piwowarska, Olga Ruta, 
Bogusława Stwora, Helena Sztefko. 
Na otwarciu wystawy, 12 grudnia 

ubiegłego roku, autorki robótek z dużą swadą 
opowiadały o swoich pasjach. Słodki poczęstu-
nek, który przygotowały pozwolił trochę dłu-
żej pobiesiadować, poznać swoją publiczność 
i usłyszeć wiele komplementów.
W bibliotece panie zadomowiły się na dobre, 
jest to dla nich miejsce przyjazne. Przychodzą 
dwa razy w miesiącu, by szydełkować, robić na 
drutach, wymieniać się pomysłami, podpatry-
wać różne techniki, a przede wszystkim spoty-
kać się w kręgu osób o podobnych zaintereso-
waniach.                                                                        (gbp)                                                     

Zapraszamy na recital bielskiej grupy mu-
zycznej Factory of Blues, będący podróżą 
w czasie. 
Począwszy od utworów muzyków i pio-
nierów bluesa (Blind Willie McTell, Blind 
Willie Johnson, Sonny Boy Williamson, 
Big Bill Bronzy) poprzez muzykę artystów 
występujących na dużych scenach nie tyl-
ko przed czarną publicznością (Muddy 
Waters, B.B. King, Nina Simone, Willie 
Dixon), aż po artystów polskich populary-
zujących ten styl muzyczny nad Wisłą (Jan 
Skrzek, Tadeusz Nalepa, Czesław Niemen, 
Dżem). Usłyszymy też własne utwory ze-
społu.  Będzie nastrojowo i poetycko. 
Recital odbędzie się 4 marca o godz. 19.00 
w sali widowiskowej Domu Kultury w Ko-
zach. 
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w biurze 
Domu Kultury w Kozach oraz bezpośred-
nio przy wejściu na koncert.                    (DK)
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Bluesowa  
podróż w czasie
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Przedświąteczne zajęcia w Izbie Historycz-
nej biblioteki adresowane do klas czwartych 
szkół podstawowych koncentrowały się wo-
kół pracy w dawnych koziańskich gospodar-
stwach chłopskich. Od średniowiecza życie 
mieszkańców Kóz związane było bezpośred-
nio z uprawą roli i hodowlą zwierząt. W ciągu 
wielu minionych wieków chłopi używali nie-
mal tych samych narzędzi gospodarczych. 
Niektóre z nich znajdują się w zbiorach 
Izby Historycznej i one przydały się do lek-
cji poglądowych. Atrakcją stały się żarna, na 
których całej klasie udało się zmielić garstkę 

ziarna. Próbowano też rozszy-
frować popularne niegdyś po-
wiedzenie „proste jak budowa 
cepa”. W trakcie rozmów oka-
zało się jednak, że jego budowa 
nie jest taka prosta – wszystko 
zależy od regionu w jakim dany 
typ narzędzia występuje. Po 
tych małych dawkach historii 
uczniowie doszli do wniosku, 
że kiedyś życie na wsi było bar-
dzo ciężkie.                         

(gbp)

Średniowiecze koziańskich przodków
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Energii i pasji nie brakowało! Tak w skrócie opisać można działania w ramach projektu 
realizowanego przez Stowarzyszenie Serce dla Serca adresowane do osób, które ukoń-
czyły 60 lat. Część projektu i finał (28.12.2016r.) realizowane były w Domu Kultury 

w Kozach, uczestnikami byli m.in. członkowie ko-
ziańskiego Koła Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów. Przez kilka miesięcy 160 uczestni-
ków projektu (w tym 56 mieszkańców Kóz) brało 
czynny udział w zajęciach: plastyki, muzyki, diete-
tyki, kulinariów, religioznawstwa, samoobrony 

i wielu innych. Zwieńczeniem projektu było widowisko jasełkowe przygotowane i wy-
stawione przez uczestników projektu na scenie Domu Kultury w Kozach. Imprezie to-
warzyszyła wystawa plastyczna prac autorstwa osób starszych.                           (DK)

Aktywni, z pasją
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17 grudnia ubiegłego 
roku w Domu Kul-
tury w Kozach odbył 
się koncert finałowy 
drugiej już edycji 
inicjatywy „Walimy 
w kocioł – warsztaty 
perkusyjne dla do-
rosłych”. Szesnastu 
uczestników (trwa-
jących niespełna trzy 
miesiące zajęć nauki 

gry na perkusji) zadebiutowało na scenie 
z towarzyszeniem profesjonalnych muzy-
ków (w tym Jarosław Grzybowski) oraz in-
nych gości (np. Michał Naglik).
Przypomnijmy, że autorem inicjatywy jest 
Tomasz Kinecki, a pierwsza odsłona „Wa-
limy w kocioł…” realizowana była w roku 
2015. Oznacza to, że w świecie muzycz-
nym przybyło łącznie ponad trzydziestu – 
głównie koziańskich – perkusistów, którzy 
z zapałem chcą kontynuować swą muzycz-
ną przygodę.                (spo)

Po raz drugi „Walimy w kocioł…”
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Uczestnicy zajęć wokalnych prowadzonych 
w Domu Kultury w Kozach przygotowa-
li  30 grudnia w Pałacu Czeczów „Koncert 
z Piosenką Świąteczną”. W programie znala-
zło się wiele utworów zimowych, okołoświą-
tecznych oraz kolędowych. Grupę Wokalną 
Domu Kultury w Kozach tworzą wspaniali, 
zdolni i utalentowani, zarówno dzieci jak 
i dorośli, których łączy wspólna miłość do 
muzyki i śpiewu.      (DK)

Wieczór z piosenką 
świąteczną
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Wigilia samotnych

Tradycyjnie w Domu Kultury w Kozach 
w grudniu odbyła się wigilia dla osób samotnych.



Kalendarz terminów płatności w roku 2017

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

Terminy płatności podatku od domków letniskowych

do 31 XII


