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Muzycznie, noworocznie

Szopka wybrana

Koziańska Młodzieżowa Orkiestra Dęta od lat wita hucznie Nowy Rok. Tak też było i tym
razem podczas Koncertu Noworocznego, który odbył się w sobotę, 6 stycznia. Podczas
koncertu muzycy zakończyli świętowanie 25 lat istnienia zespołu, nie obyło się również bez
okolicznościowego tortu, którym poczęstowali licznie zgromadzoną publiczność.

W ramach 17. Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, Szopką Roku 2017 została
praca Julii Kasperek. Pierwsze miejsce w
grupie młodszej zdobył Michał Malarz, w
grupie starszej Agnieszka Dembończyk.
Wyróżnienie specjalne trafiło do Bartosza Morawskiego, pozostałe wyróżnienia
otrzymali: Maja Nycz, Oliwier Fabia, Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha – grupy: Sówek, Krasnali, Kangurków,
Konrad Bednarczyk i Natalia Bednarczyk,
Julia Probola, Maksymilian Dudys i Artur Dudys, Dominika Laszczak. Konkurs
odbył się w ramach zadania publicznego
wspieranego przez Gminę Kozy, a jego organizatorami byli: Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji Gminy Kozy oraz Dom
Kultury w Kozach.
(DK/RED)
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W blasku laserów, wystrzałów fajerwerków i niemal wiosennej aurze, wspólnie świętowano
nadejście Nowego Roku w parku Pałacu Czeczów. Były życzenia, słodycze i lampka szampana. Wspólne świętowanie w parkowej scenerii stało się lokalną tradycją atrakcyjną dla
mieszkańców, całych rodzin i bliskich przyjaciół.			
(DK)

Spotkanie z kolędą
Chórów i Orkiestr oraz Domu Kultury w Kozach. Corocznie w Kozach można usłyszeć
zespoły chóralne, orkiestrowe, folklorystyczne. W tym roku z bożonarodzeniowymi koncertami wystąpili: Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki z Czechowic-Dziedzic, dyr.

foto: arch. DK

W niedzielę (7.01) w kościele pw. Zesłania
Ducha Świętego w Kozach Gajach odbył się
koncert w ramach XVIII Festiwalu Kolęd
i Pastorałek „Spotkania z Kolędą” im. Piotra Jakóbca, organizowany przy współpracy
z bielskim oddziałem Polskiego Związku
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Dariusz Nurzyński, Zespół Regionalny „Jasieniczanka” z Jasienicy, instr. Maria Szubert,
Chór „Trzeba Nam!” z Targanic, dyr. Łukasz
Mikołajek, Chór „Wrzos” z Głębowic, dyr.
Leszek Górkiewicz oraz Niezależny Zespół
Miłośników Muzyki z Kóz.
(DK)

Statystyka w gminie Kozy
rok 2017
Ewidencja ludności
Urodziło się 153 dzieci, w tym 86 chłopców
i 67 dziewczynek (w 2016 r. – 144 dzieci).
Najpopularniejsze imiona wybierane dla
chłopców to Wojciech i Wiktor, dla dziewczynek Julia i Hanna.
• Zmarły 104 osoby, w tym 52 mężczyzn
i 52 kobiety (w 2016 r. – 132 osoby).
• Związek małżeński zawarło 125 mieszkańców (62 kobiety i 63 mężczyzn –
w 2016 r. – 121 osób).
Na koniec 2017 roku gmina Kozy liczyła
12 902 mieszkańców (w 2016 r. - 12 830
mieszkańców), w tym:
• 12 699 zameldowanych na pobyt stały
(w tym 16 obcokrajowców)
• 203 zameldowanych na pobyt czasowy
(w tym 23 obcokrajowców)

Najpopularniejsze nazwiska w gminie Kozy:
Honkisz (261 osób), Handzlik (234 osoby),
Jurzak (180 osób), Malarz (173 osoby),
Nycz (160 osób), Byrski(a) (127 osób),
Kasperek (99 osób), Skoczylas (94 osoby),
Kućka (94 osoby), Gacek (91 osób),
Duźniak (86 osób), Komędera (80 osób),
Laszczak (73 osoby), Baścik (70 osób).
Urząd Stanu Cywilnego w Kozach rejestruje fakty z zakresu stanu cywilnego. Dotyczy to zawartych małżeństw, zgonów, urodzeń, które miały
miejsce na terenie gminy Kozy.
W większości przypadków zdarzenia te dotyczą mieszkańców naszej gminy. Sporządzane są również
akty, dotyczące zdarzeń powstałych za granicą,
które są wpisywane do rejestru stanu cywilnego.
Sporządzono:
• 70 aktów małżeństwa (w 2016 r. – 81 aktów małżeństwa), z tego:
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»» 48 aktów małżeństwa dotyczących
ślubów wyznaniowych (w 2016 r.
– 49 aktów),
»» 19 aktów małżeństwa dotyczących
ślubów cywilnych (2016 r. – 25 akty),
»» 3 akty małżeństwa dotyczące ślubów zawartych za granicą, wpisanych
na wniosek osoby zainteresowanej
(Niemcy, USA, Szwecja – w 2016 r.
– 7 aktów)
• 64 akty zgonu (w 2016 r. – 66 aktów),
• 10 aktów urodzenia dotyczących urodzeń za granicą (5 x Wielka Brytania, 3 x
Niemcy, Szwajcaria, Irlandia – w 2016 r.
– 15 aktów).
O jubileuszach małżeńskich w roku 2017
pisaliśmy w poprzednim, grudniowym numerze gazety.		
(USC – LG)

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji i Ministra
Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U.2017, poz. 2254), na
terenie powiatu bielskiego kwalifikacja wojskowa w 2018 r. zostanie przeprowadzona
w dniach od 01.02.2018 r. do 15.03.2018 r.
Dla osób z terenu Gminy Kozy wyznaczono
termin od 22.02.2018 r. do 23.02.2018 r.
Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
• mężczyzn urodzonych w 1999 roku,
• mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998,
którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
a) zostały uznane za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności
upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust.
4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę

kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
• kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej, oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
które w roku szkolnym lub akademickim
2017/2018 kończą naukę w szkołach lub
uczelniach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych albo
będące studentkami lub absolwentkami
tych szkół lub kierunków, o których mowa
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017, poz. 944);
• osoby, które ukończyły osiemnaście lat
życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia
służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej.
Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w Bielsku-Białej w budynku Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, ul.
Emilii Plater 14 (parter), 43-300 Bielsko-Biała; telefon Powiatowej Komisji
Lekarskiej – 572 43 85 91.
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UWAGA
Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej
w 2018 roku obowiązkowo należy ze sobą
zabrać:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej,
jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej
w terminie określonym w wezwaniu nie
było możliwe,
• dokumentację medyczną (jeżeli takowa istnieje),
• aktualną fotografię o wymiarach
3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (m.in. świadectwo ukończenia szkoły, zawiadomienie
ze szkoły o pobieraniu nauki)
NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSOBY PODLEGAJĄCEJ KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
OD OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO
KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.
Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikacji
wojskowej zawarte są w Obwieszczeniu Wojewody Śląskiego, które zostało rozplakatowane
na tablicach informacyjnych i miejscach do
tego wyznaczonych znajdujących się na terenie
Gminy Kozy.
Koziańskie Wiadomości
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Relacja z XXXIV sesji Rady Gminy Kozy

W czwartek, 21 grudnia 20107 r., odbyła się
XXXIV sesja Rady Gminy Kozy, na której podjęto następujące uchwały w sprawie:
1. planu pracy Rady Gminy Kozy na 2018 rok
– zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 2 statutu Rady
Gminy Kozy, obowiązkiem Rady Gminy
jest uchwalenie na ostatniej sesji w roku
rocznego planu pracy na rok następny;
2. wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie, w drodze bezprzetargowej, lokalu
użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Kozach, przy ul. Szkolnej 4, na działce nr 2229/10, obj. KW
BB1B/00062033/9 – ponowne wydzierżawienie lokalu obejmuje okres 1 roku, na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

3. wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie, w drodze bezprzetargowej,
lokalu użytkowego mieszczącego się
w budynku położonym w Kozach, przy
ul. Szkolnej 4, na działce nr 2229/10,
obj. KW BB1B/00062033/9 – ponowne wydzierżawienie lokalu obejmuje
okres 1 roku, na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy;
4. dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w Gminie
Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
– dopłata dla grupy odbiorców „gospodarstw domowych” do ceny 1m3 ścieków
odbieranych od 01.01.2018 – 31.12.2018
wynosi 0,93 zł netto;

5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozy na lata 2017-2035;
6. zmiany uchwały Nr XXXIV/194/16 Rady
Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy
Kozy;
7. Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy
Kozy;
8. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035.
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady
Gminy oraz materiały będące przedmiotem
obrad dostępne są na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozy
www.bip.kozy.pl.
(Biuro RG)

Spustoszenia spowodowane wichurami
Wichury, które nawiedziły naszą gminę
w dniach 10-12 grudnia ubiegłego roku, w porywach przekraczające120 km/h, zerwały lub
uszkodziły dachy budynków mieszkalnych.
Poczyniły spustoszenia w drzewostanie parku
dworskiego, powaliły i połamały drzewa na placach zabaw, wzdłuż dróg i na terenach posesji
prywatnych, niszczyły drzewostan gminnych
lasów, uszkodziły sieć gazową (złamane w parku dworskim drzewo), poszycia dachu Przedszkola Publicznego, kominy budynku Szkoły
Podstawowej nr 2, zerwały kilkanaście luster
i znaków drogowych.
Usuwaniem szkód w mieniu gminnym zajęli
się przede wszystkim pracownicy gospodarczy
Urzędu Gminy. Jednak wiele prac porządkowych wymagało użycia drogiego sprzętu specjalistycznego i zaangażowania zewnętrznych
ekip. Środki na ten cel zostały uruchomione
z rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację
zadań własnych gminy z zakresu zarządzania
kryzysowego.
Niezawodni, jak zawsze, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach interweniowali
61 razy. W 22 przypadkach było to udzielanie
niezbędnej pomocy w zabezpieczaniu budynków z uszkodzonymi dachami. Najbardziej dotkliwie odczuli wichurę mieszkańcy budynku
mieszkalnego przy ul. Spokojnej. Wiatr zerwał
cały dach, a spadające elementy uszkodziły
ogrodzenie sąsiedniej posesji.
Walce z usuwaniem skutków nawałnicy strażacy poświęcili kilkadziesiąt godzin ciężkiej pracy.
Podejmowane przez nich działania zabezpieczyły obiekty przed większymi uszkodzeniami,
a także zapewniły bezpieczeństwo przechodniom i kierowcom.
Nr 1 - styczeń 2018

Wójt Gminy serdecznie dziękuje wszystkim
druhom biorącym udział w akcjach za trud i zaangażowanie w ratowanie życia, zdrowia i mienia osób poszkodowanych. Wyraża również
wdzięczność za pełną gotowość do niesienia
pomocy poszkodowanym bez względu na porę
roku i charakter zniszczeń.
Poszkodowani mogli składać wnioski
w GOPS-ie o wypłatę jednorazowego
świadczenia na usuwanie skutków nawałnic.
W 6 przypadkach Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej wystąpił do Wojewody Śląskiego
o przyznanie środków finansowych z rezerwy
celowej na usuwanie skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej.
(UG)
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Krótka instrukcja postępowania w czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych

1. Poucz rodzinę, jak wyłączyć gaz, prąd i wodę.
Uchroni to Was przed wieloma zagrożeniami.
2. Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się pogotowie,
policję lub straż pożarną.
3. Wskaż, gdzie jest radio na baterie ustawione
na częstotliwość stacji lokalnej.
4. Słuchaj nadawanych komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania.
5. Miej przygotowane latarki i zapasowe baterie.
Nie zapomnij o świecach.
6. Zabezpiecz swój dom: zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku, w przypadku remontu lub budowy dachu upewnij się,
czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona; usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które może porwać wiatr; uprzątnij
wokół domu przedmioty, które porwane
przez wiatr mogłyby spowodować szkody
(np. meble ogrodowe, doniczki, itp.); pamiętaj o zaopatrzeniu domowej apteczki pierwszej pomocy.
7. Nie parkuj auta w pobliżu drzew, słupów
i trakcji elektrycznych.
8. Nie podchodź do oszklonych ścian i drzwi.
9. Nie zatrzymuj się pod drutami elektrycznymi,
planszami reklamowymi, drzewami – mogą
spaść na Ciebie.
10. Naucz się udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym osobom.
11. Omijaj zerwane przewody elektryczne.
12. O wszystkich zdarzeniach mających istotne
znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi w czasie
wichury informuj straż pożarną, policję, pogotowie ratunkowe, energetyczne lub gazowe.
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Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

foto: UG

					Pytania do wójta

Początek nowego roku jest dobrym
czasem na podsumowanie ubiegłorocznych inwestycji. Co zatem udało się
zrealizować w 2017 roku?
Największą inwestycją kontynuowaną
w ubiegłym roku była budowa przedszkola.
Do końca grudnia zdążyliśmy zakończyć
roboty budowlane i wykończeniowe. Budowę rozpoczęliśmy w lipcu 2016 r. Koszt
inwestycji będziemy mogli oszacować dopiero po jej zakończeniu i rozliczeniu.
Przeprowadziliśmy też termomodernizację
CSW. Powstała niezależna kotłownia, ocieplono elewację obiektu, wymieniono stolarkę okienną oraz konstrukcję aluminiową
przeszklenia w obrębie basenu. Zmodernizowano szatnie dla użytkowników pływalni
oraz instalację elektryczną. Wykonano wentylację mechaniczną w hali sportowej. Uruchomiono elektroniczny system obsługi klienta.
Całkowity koszt wyniósł 1 576 722 zł brutto,
w tym kwota 639 529 zł pochodzi z umorzenia
pożyczki z WFOŚiGW Katowice.
Ważnym obszarem naszej troski jest
przebudowa dróg i wymiana oświetlenia. Jesienią zakończyliśmy kompleksową
przebudowę ulic: Jodłowej (194 mb) od
skrzyżowania z ul. Legiońską do jej końca
(całkowity koszt 169 686 zł brutto), Słonecznej od skrzyżowania z ul. Górną na
odcinku 350 mb (koszt 410 000 zł), Strumyków (312 mb), koszt 346 113 zł. Na każdej drodze wzmocniono konstrukcję, przebudowano zjazdy, wykonano odwodnienie,
położono nowe nawierzchnie asfaltowe.
Zmodernizowano ulice: Panienki i Podgórską. Wymieniono nawierzchnię bitumicz-

ną na odcinkach ulic:
Podgórskiej (200 mb)
i Panienki (170 mb),
usunięto zniszczoną nawierzchnię asfaltową, wykonano
warstwę
wiążąco-profilującą, ułożono
warstwę ścieralną.
Tym samym zmieniono spadki poprzeczne i podłużne
nawierzchni drogi
polegające na zmianie przekroju jezdni,
co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawiło
funkcjonowanie istniejącego odwodnienia
jezdni. Całkowity koszt: 294 206 zł brutto.
Przy drodze krajowej (ul. Bielskiej i Krakowskiej) wymieniono ok. 80 sztuk opraw
oświetleniowych. Zdemontowane oprawy
sodowe będące w dobrym stanie technicznym zostaną zabudowane w miejsce opraw
rtęciowych przy innych ulicach. Nowe odcinki oświetlenia ulicznego powstały przy
ul. Krakowskiej w rejonie ulic Tęczowej
i Jesionowej oraz przy ul. Spokojnej. Zabudowane oprawy posiadają wewnętrzny system sterowania mocą świetlną, pozwalającą
na dodatkowe zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej.
Całkowity koszt wyniósł 55 072 zł brutto. Inwestycje drogowe i oświetleniowe
niewątpliwie mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, widoczności na drodze krajowej i na
zmniejszenie wydatków związanych z zakupem i dostawą energii elektrycznej.
Przypomnę też trzy inwestycje na placu
targowym. Część zachodnia placu została utwardzona asfaltem, wykonano jego
odwodnienie i drogę dojazdową z ulicy
Szkolnej. Kosztowało to 136 852 zł brutto.
Z części placu targowego wygrodzono teren i utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Całkowity koszt
168 091 zł brutto. Dodatkowo rozbudowano i przebudowano budynek przy ulicy
Szkolnej 5 dla potrzeb posterunku policji,
powstały też toalety i pomieszczenia gospodarcze dla obsługi placu targowego. Ta inwestycja pochłonęła 571 142 zł brutto.
Ponadto zmodernizowano LKS, wymie5

niono tam instalację elektryczną, założono
nowe piłkochwyty i monitoring obiektu. Na
ten cel wydatkowano 66 587 zł brutto.
Naprawiono istniejące wyposażenie na
placach zabaw, a plac przy ul. Wrzosowej
doposażono w nowy zestaw do zabawy. Pochłonęło to 22 700 zł brutto.
Z kolei rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Bagrówka w Kozach kosztowała 39 078 zł brutto.
Dodam, że wszystkie te prace sfinansowano
z budżetu gminy. Wyjątkiem jest jedynie
umorzona pożyczka z WFOŚ-u na termomodernizację CSW.
Jakie plany na ten rok?
Przede wszystkim chcemy otworzyć we
wrześniu przedszkole. Wcześniej musimy
je wyposażyć oraz przebudować ulicę Akacjową tak, by zapewnić dobry dojazd do placówki oraz miejsca parkingowe. Przy okazji
przebudujemy też odcinek ulicy Przeczniej
od głównej drogi DK52 do ul. Dworcowej.
Rozpoczniemy termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy
pl. Ks. K. Kochaja. Docieplimy ściany, wymienimy okna oraz wymienimy pokrycie
dachowe i docieplimy poddasze. W następnym roku chcemy wymienić instalację
c.o. w całym obiekcie oraz zmodernizować
kotłownię.
Przeprowadzimy też termomodernizację
budynku przy ul. Przeczniej 64, w którym
mieści się filia biblioteki.
Planujemy rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przeczniej, co umożliwi
podłączenie 12 budynków mieszkalnych.
Przebudujemy most na ul. Beskidzkiej.
Nadal będziemy remontować drogi i rozbudowywać oświetlenie. Zmodernizowane
zostaną odcinki ulic Jabłoniowej i Żytniej
oraz dróg powiatowych: Witosa (380 mb)
i Przeczniej od ronda kpt. Aleksandra Kunickiego do granicy gminy. Prawdopodobnie rozpoczniemy rozbudowę sieci kanalizacyjnej w rejonie Małych Kóz i ul. Kęckiej.
Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie tej inwestycji.
Przed nami pracowity rok i myślę, że mieszkańcy odczują znaczną poprawę infrastruktury. A zadowolenie mieszkańców będzie
dla nas dużą satysfakcją wynikającą z dobrze
wydatkowanych środków budżetowych.
Dziękuję za rozmowę.
(red)
Koziańskie Wiadomości
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Jesień w „Baczyńskim”
odrębne lub wspólne akcje. Wszystkich połączyło pomaganie: wolontariat, „Pola Nadziei”, „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”, pomoc Polakom na Ukrainie (pomoc
starszym i terminalnie chorym, dzieciom
w domach dziecka). 1 grudnia w szkole odbyło się spotkanie społeczności oświatowej
w Kozach z księdzem biskupem Romanem
Pindlem w ramach wizytacji Parafii. Mieliśmy okazję wspólnie przygotować montaż
słowno-muzyczny rozważający najważniejsze wartości, które określają tożsamość
człowieka: wolność, dobro zmagające się ze
złem, poszukiwanie własnej drogi. Ksiądz
biskup w swoim słowie nawiązał do myśli
cytowanych św. Jana Pawła II i Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego – naszych Patronów
oraz innych wielkich postaci XX wieku, np.
Gandhiego, by zachęcić nas do pracy nad dobrem. To przecież zadanie, które realizujemy
przez całe życie, a przygotowujemy się do
niego właśnie w szkole.

Przed świąteczną przerwą cała społeczność
Liceum najpierw spotkała się w Domu Kultury – chwila skupienia, by przypomnieć sobie,
jakie jest przesłanie Bożego Narodzenia. Gimnazjaliści przeszli następnie do szkoły, by spotkać się na klasowych „wigilijkach”, a licealiści
wraz z nauczycielami, zgodnie z wieloletnią
tradycją utworzyli wspólne stoły, ustroili je, jak
na prawdziwą Wigilię w domu, złożyli sobie
życzenia, łamiąc się opłatkiem. Wiemy, że to
niepowtarzalna okazja, by zbudować atmosferę
więzi i wzajemnego zaufania, co jest priorytetem szkoły i procentuje w trudnych sytuacjach,
jakich nie brakowało w 2017 roku. Wysoki poziom miały również coroczne prezentacje klas,
zwłaszcza śpiew kolęd. Wspólne śpiewanie to
już nasza specjalność. Oczywiście był występ
nauczycieli, chyba jeden z najlepszych od lat.
Nie obeszło się bez bisów.
W styczniu ruszamy od nowa z nadzieją i zaangażowaniem. To też nasza specjalność.

foto: arch. LIC

Nowa sytuacja – realizacja celów Liceum
i ostatnich roczników gimnazjalnych razem
i obok siebie – przyspieszyła tempo pracy. Jesień obfitowała w wiele wydarzeń. Gimnazjaliści wzięli udział w szkolnych eliminacjach do
wojewódzkich konkursów przedmiotowych
oraz próbnym egzaminie gimnazjalnym.
Zmagali się też w różnych dyscyplinach sportowych. Licealiści podobnie, choć „próbna
matura” czeka nas w styczniu. Przygotowujemy się zatem do „mocnej wiosny”, jeśli chodzi
o egzaminy, bo podstawowym celem szkoły,
jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do
dalszej drogi kształcenia i tej drogi życiowej,
która wydaje się coraz trudniejsza i mniej przewidywalna. Liceum od lat wyposaża uczniów
w umiejętności dodatkowe, zatem jesienią
drugoklasiści założyli trzy szkolne miniprzedsiębiorstwa. Prowadzą je jak prawdziwe firmy,
choć ma to być tylko „próba” przed wejściem
w najbliższych latach na rynek pracy. Mocno
działają Samorządy Uczniowskie, prowadząc

Ortografia na wesoło
Czy ortografię można polubić, a może i świetnie
się nią bawić? Dla wielu zapewne wydaje się to
niemożliwe, a jednak krakowscy aktorzy udowodnili uczniom z Jedynki, że jest to całkiem realne.
Program artystyczny „Ortografia na wesoło” oparty na piosenkach, wierszach, łamańcach językowych, zabawnych anegdotach o ortografii rozśmieszył wszystkich. Celem zabawy było przekonanie
uczniów, że niełatwej ortografii można nauczyć się
poprzez dobrą zabawę. Znajomość zasad pisowni
jest bardzo ważna, bo kształtowała się przez wiele wieków, ma wpływ na czystość mowy polskiej
i w niej zawarta jest tradycja naszego kraju.
Takie nietypowe lekcje cieszą się popularnością
wśród uczniów i na długo zostają w pamięci.
(SP 1)
Nr 1 - styczeń 2018
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Jasełka Jedynki

foto: arch. SP 1

Jak co roku w grudniu, uczniowie
i absolwenci klas integracyjnych spotkali się
w Domu Kultury, aby obejrzeć jasełka. Tym
razem spektakl pod tytułem: „Tak, On jest
królem” przygotowała klasa III a ze Szkoły
Podstawowej nr 1, której towarzyszył chór
szkolny. Piękne dekoracje, kostiumy, pełna
zaangażowania gra dzieci oraz kolędy i pastorałki dostarczyły widzom wielu wzruszeń
oraz wprowadziły w prawdziwie świąteczny
nastrój.
(SP 1)

Sport w Jedynce
Koszykówka
13 grudnia 2017 r. reprezentacja klas VII Jedynki rozegrała mecze o mistrzostwo gminy
Kozy w koszykówce chłopców. Najmłodsza
w stawce drużyna SP nr 1 podjęła wyzwanie, sprawiając niespodziankę i okazując się
najlepszą w stawce:
SP nr 1 - Gimnazjum Niepubliczne 5:8
Gimnazjum - Gimnazjum Niepubliczne 3:2
SP nr 1 - Gimnazjum 9:4
• 1m. SP nr 1, 3 pkt. 14:12 – awans do
półfinału mistrzostw powiatu bielskiego
• 2m. Gimnazjum Niepubliczne, 3pkt.
10:8
• 3m. Gimnazjum, 3pkt. 7:11

czek, Patryk Nycz, Patryk Nycz II, Dominik
Natanek, Igor Kasiuba, Piotr Kućka.
20 grudnia 2017 r. drużyna żeńska klas
VII odniosła zwycięstwo z Gimnazjum 9:1
i w związku z nieuczestniczeniem zespołu
dziewcząt Gimnazjum Niepublicznego to
właśnie dziewczyny z Jedynki reprezentować będą naszą gminę w półfinale mistrzostw powiatu.
Skład: Wiktoria Koterbicka, Julia Sobuń,
Nina Kapela, Maja Ryszawy, Wiktoria
Wróbel, Weronika Rzeżnik, Kornelia Koczur, Nikola Koczur, Zuzanna Leśniak,
Martyna Król.
(SP 1)

Szachy
Jak co roku, uczniowie SP 1 wzięli udział
w cyklu turniejów Powiatowej Ligii Szachowej w Porąbce, Kozach, Buczkowicach
i Bielsku-Białej. Drużynowo Jedynka zajęła
2. miejsce. Oprócz klasyfikacji drużynowej, prowadzona była również indywidualna, w której w kategorii chłopców klas 1-3
Tomasz Makuch znalazł się na 1. miejscu,
a Stanisław Falfus na 3. miejscu. W kategorii chłopców klas 4-6 w pierwszej dziesiątce
znaleźli się: Wojciech Łodziana (8. miejsce)
oraz Oliwier Jurzak (10. miejsce). Również
wśród dziewcząt mieliśmy szachistkę na podium – Aleksandra Kulka zajęła 2. miejsce
w swojej kategorii klas 4-6. Gratulujemy
wszystkim zawodnikom.
(SP 1)

Skład zwycięzców: Bartłomiej Oczko, Szymon Wójcik, Maciej Pietrzyk, Przemysław
Pędzimąż, Kacper Matuszczak, Kamil Sołczykiewicz, Maksymilian Carnik, Kordian
Nowak.

foto: arch. SP 1

Piłka ręczna
19 grudnia 2017 r. zespół chłopców pokonał drużynę SP nr 2 7:5 i nie rozgrywając
meczu ze Szkołą Niepubliczną – awansował
do półfinału mistrzostw powiatu.
Skład: Kacper Łukasik, Sergiusz Budny,
Maciej Konior, Patryk Gawęda, Adam Frą-

Drużyna chłopców ze SP 1 w koszykówce.

Zimowa wyprawa
W sobotę 16.12.2017 r. grupa blisko 50 osób – uczniów SP 1, rodziców i opiekunów SKKT Groniczki, wyruszyła na prawdziwie zimową
wyprawę. Z Przełęczy Salmopolskiej, przez Malinów, Malinowską Skałę i Małe Skrzyczne turyści dotarli na Skrzyczne (1257 m n.p.m.),
najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, zaliczany do Korony Gór Polski. Po drodze, mimo dość silnego wiatru, radości było co niemiara: zabawy na śniegu, bitwy na śnieżki, a nawet kilka zjazdów na jabłuszkach. Przy schronisku PTTK pojawił się nawet św. Mikołaj ze słodyczami.
(SP 1)
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Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy
2.

UCHWAŁA NR XXXIV/278/17
RADY GMINY KOZY
z dnia 21 grudnia 2017 r.

3.
4.

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 2017 r. poz. 1875 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.).
Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:
1.

2.

1.

2.

1.

2.
3.

5.
6.

§ 1.
Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie
61 185 000,00 zł, jak w Tabeli Nr 1, w tym:
a. dochody bieżące w kwocie
54 510 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
44 890,00 zł
dochody majątkowe w kwocie		
6 675 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 945 000,00 zł
Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie
69 050 000,00 zł, jak w Tabeli Nr 2, w tym:
a. wydatki bieżące w kwocie
48 750 000,00 zł
b. wydatki majątkowe w kwocie
20 300 000,00 zł
§ 2.
Wydatki bieżące budżetu obejmują:
a. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
30 926 267,00 zł
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20 928 599,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
9 997 668,00 zł
b. wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących
5 316 000,00 zł
c. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
11 868 137,00 zł
d. wydatki na obsługę długu publicznego
600 000,00 zł
e. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
47 250,00 zł
Wydatki majątkowe obejmują:
a. inwestycje i zakupy inwestycyjne		
20 300 000,00 zł
w tym na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
10 674 000,00 zł

1.

§ 3.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 7 865 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 800 000,00 zł, pożyczek
w kwocie 3 020 000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 045 000,00 zł.
Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 12 527 000,00 zł i rozchody
budżetu w łącznej kwocie 4 662 000,00 zł jak w tabeli nr 3.
Ustala się limit zobowiązań w 2018 roku z tytułu:
a. przychodów z pożyczek wysokości 3 020 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego,
b. kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł.

1.

2.
3.

4.

§ 5.
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2018,
jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5.

§ 10.
Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kozy zwroty wydatków dokonanych z tytułu środków otrzymanych na refundację wynagrodzeń i
świadczeń pracowniczych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetu gminy w tym roku budżetowym.		
Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków
dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody
budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.
Ustala się, że uzyskane przez Gminę Kozy zwroty i odliczenia podatku od towarów i usług w ramach wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe w tym
samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tych jednostek w
tym roku budżetowym.
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dotacji celowych dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane dotacje celowe pomniejsza się o kwotę wykonanych wydatków w tym samym roku, powodując wznowienie wydatków w tej jednostce.
Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty kredytu i pożyczek, o którym mowa w § 3
ust. 3 lit. a i b będzie weksel własny Gminy Kozy.

§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 12.
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Kozy.

§ 7.
Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1.
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
210 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

Nr 1 - styczeń 2018

§ 8.
Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury
w następujących kwotach:
a. dla Domu Kultury w Kozach 1 050 000,00 zł,
b. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 515 000,00 zł.

§ 9.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1.
zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych w § 3 ust. 3,
2.
do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na:
• przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
• zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane oraz zaplanowaniu zwiększenia w dziale innych wydatków bieżących,
• przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w
tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
• przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod
rozdziałem nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
• zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym i zadaniem inwestycyjnym lub
nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym podziałem,
3.
lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych
na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 4.
Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120 000,00 zł.
Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 440 000,00 zł, z czego:
a. rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 140 000,00 zł,
b. rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie 300 000,00 zł,

1.
2.

narkomanii w kwocie 257 950,00 zł, jak w Tabeli Nr 5,
Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,
Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7,
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w kwocie 1 905 000,00 zł oraz wydatki na realizację
tego zadania w kwocie 1 905 000,00 zł,
Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości 11 000,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków
w wysokości 12 500,00 zł,
Dochody z tytułu opłaty i kar środowiskowych w kwocie 12 000,00 zł
przeznacza się na gospodarkę odpadami – działania ekologiczne.
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Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy na rok 2018

Dochody Budżetu na 2018 rok
Struktura dochodów budżetu

Obszar funkcjonowania gminy

Wartość

Podatki i opłaty lokalne

8 737 200,00

Wpływy z usług w tym dywidendy

1 058 792,00

Udział w podatku dochodowym

17 100 000,00

Dochody z oświaty w tym subwencje i dotacje

15 669 273,00

Dotacje na zadania zlecone i własne

11 944 735,00

Dochody majątkowe w tym dotacje celowe na inwestycje

6 675 000,00

Razem

Kanalizacja

Podatki i opłaty lokalne
8 737 200,00 zł

Dotacje na zadania
zlecone i własne
11 944 735,00 zł

8 150 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejony Małych Kóz i ulicy Kęckiej
Lokalny transport zbiorowy
500,00
Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup
nowych autobusów
Drogi publiczne powiatowe
2 580 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przeczniej i ulicy W. Witosa
Drogi publiczne gminne

4 409 500,00

Budowa odwodnienia w rejonie ulic Jaskółcza i Spokojna

61 185 000,00

Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych
Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych
Przebudowa drogi gminnej ul. Przeczniej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach
Gospodarka mieszkaniowa
291 000,00

Struktura dochodów budżetowych
Dochody majątkowe w tym
dotacje celowe na inwestycje
6 675 000,00 zł

Wartość

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64
Administracja publiczna

Wpływy z usług
w tym dywidendy
1 058 792,00 zł

30 000,00

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

35 000,00

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach
Szkoły podstawowe

1 806 000,00

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1
Przedszkola

1 920 000,00

Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej
Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach
Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej

Udział w podatku
dochodowym
17 100 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

820 000,00

Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego

Dochody z oświaty
w tym subwencje i dotacje
15 669 273,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

150 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego
Kultura fizyczna

108 000,00

Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach
Doposażenie placów zabaw

Razem

Struktura wydatków budżetowych
Ochrona Środowiska,
gospodarka komunalna
i oświetlenie uliczne
3 690 849,00 zł

8 595 000,00

Wydatki Budżetu na 2018 rok

Instytucje kultury
1 590 000,00 zł

Obszar funkcjonowania gminy

Sport i rekreacja
1 801 800,00 zł
Kanalizacja
8 393 500,00 zł

Budynki gminne
i nieruchomości
958 000,00 zł

Wartość

Kanalizacja

8 393 500,00

Drogi i transport publiczny

8 146 200,00

Budynki gminne i nieruchomości

Opieka zdrowotna, pomoc
społeczna, świadczenia dla
rodziny w tym Program 500+
13 152 673,00 zł

Drogi i transport publiczny
8 146 200,00 zł

Działalność publiczna i usługowa w tym administracja

Oświata
24 258 770,00 zł

Koszt obsługi
długu publicznego
600 000,00 zł

958 000,00

268 150,00

Koszt obsługi długu publicznego

600 000,00

Oświata

24 258 770,00

Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, świadczenia dla rodziny
w tym Program 500+
Ochrona Środowiska, gospodarka komunalna
i oświetlenie uliczne
Działalność publiczna i usugowa
w tym administracja
6 190 058,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne
(Policja, Straż Pożarna
i Zarządzanie Kryzysowe)
268 150,00 zł
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6 190 058,00

Bezpieczeństwo publiczne
(Policja, Straż Pożarna i Zarządzanie Kryzysowe)

13 152 673,00
3 690 849,00

Instytucje kultury

1 590 000,00

Sport i rekreacja

1 801 800,00

Razem

69 050 000,00

Koziańskie Wiadomości

Świąteczne iluminacje

Tegoroczna aura świątecznego wypoczynku i witania Nowego Roku niczym nie przypominała śnieżnobiałej zimy, której nadejścia wypatrujemy tradycyjnie w wigilię wraz z pojawieniem się na niebie
pierwszej gwiazdki.
O tym wyjątkowym okresie przypominają nam
świąteczne iluminacje.
W parku dworskim tradycyjnie ustawiono choinkę,
przystrajając też fontannę.
Świąteczne ozdoby pojawiły się
na głównych arteriach naszej
miejscowości – w tym po raz
pierwszy przy ulicy Przeczniej.
(RED)

parkowa choinka

rondo

ulica B
Nr 1 - styczeń 2018

eskidzka
10

Centrum

ulica Krakowska

fontanna w parku dworskim

ulica Prze

cznia

plac Ks. K

ulica Dworcowa

arola Koc

haja

foto: Mateusz Stwora
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gminna spółka wodna

Sprawozdanie za 2017 rok
rów od ul. Wierzbowej
przed pracami

po pracach

Gminna Spółka Wodna w Kozach obejmuje swoją działalnością ponad 830 ha
zdrenowanych gruntów oraz około 13 km
rowów odwadniających grunty orne,
użytki zielone oraz inne nieruchomości,
z których przyjmowana jest woda przez
urządzenia melioracyjne.
Spółka posiada osobowość prawną
i działa w oparciu o Ustawę o Prawie
Wodnym oraz statut zatwierdzony przez
Starostę Bielskiego wpisany do katastru
wodnego.
Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym istniejących urządzeń melioracji szczegółowych, tj. rowów melioracyjnych, rurociągów, sączków
i wylotów drenarskich będących w ewidencji Gminnej Spółki Wodnej poprzez
bieżącą ich konserwację oraz usuwanie
powstałych awarii na sieci drenarskich,
to zadania realizowane według założonego planu i możliwości finansowych.
W 2017 roku Spółka Wodna wyczyściła
(odmuliła) około 4 000 m rowów, m. in.
w rejonie ulic: Ogrodowej, Kwiatowej,
Wiosennej, Majowej, Górskiej, Brzozowej,

przepust pod torami przy ul. Poprzecznej
przed pracami

Nr 1 - styczeń 2018

po pracach
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przepust pod ul. Cmentarną

gminna spółka wodna
Rzemieślniczej, Południowej, Macierzanki, Nadbrzeżnej oraz umocniła korytami betonowymi i płytami ażurowymi
130 mb rowu w rejonie ulicy Wierzbowej
i ok. 50 mb przy ulicy Poprzecznej, przebudowała rowy w rejonie ulicy Cmentarnej do Krakowskiej i od Krakowskiej do
„Sosenek”.
Wspólnie z Urzędem Gminy wymieniono ok. 60 mb uszkodzonego rurociągu przy ul. Poprzecznej i Nagietkowej.
Spółka Wodna usunęła w 2017 roku ponad 20 awarii na sieci drenarskiej, co poprawiło stosunki wodne na zgłoszonych
gruntach i nieruchomościach. W niektó-

rych sytuacjach nie można było usunąć
awarii drenarki ze względu na brak zgody
właścicieli sąsiednich nieruchomości na
wejście na ich teren.

Spółek Wodnych. Można wtedy zgłaszać
uszkodzenia sieci drenarskiej, konserwację rowów oraz uzyskać szczegółowe
informacje na temat działalności Spółki.

Dzięki dobrej współpracy z Urzędem
Gminy, zrozumieniu członków GSW
i zwiększonej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego możliwe było wykonanie
tych wszystkich prac.

Zarząd Spółki Wodnej w Kozach serdecznie zaprasza wszystkich członków
Spółki do udziału w walnym sprawozdawczo-wyborczym zgromadzeniu delegatów Gminnej Spółki Wodnej, które
odbędzie się 26 stycznia 2018 roku o godzinie 9.00 w Domu Kultury (s.11).

W każdy piątek, w godz. 9.00-11.00,
w Urzędzie Gminy pełnią dyżur członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz
przedstawiciel Rejonowego Związku

(Gminna Spółka Wodna w Kozach)

Wykonane prace oraz zebrane składki i otrzymana dotacja w latach 2013-2017
Rok

Rowy [m]

Drenarki [awarie]

Składki + Dotacja [zł]

2013

1160

11

99 097,04

2014

1520

21

119 096,26

2015

2805

26

147 470,68

2016

3424

18

151 954,09

2017

4000

20

197 434,94

rów od ul.Południowej
umocnienie faszyną

przed pracami
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sport

UKS najlepszy w Memoriale

Rozgrywkami piłkarskimi tradycyjnie uczczono
pamięć Grzegorza Szypuły, działacza sportowego z Kóz. Powody do zadowolenia z poziomu
zaprezentowanego w Memoriale mieli przede
wszystkim zawodnicy UKS Kozy.
Już w spotkaniu otwarcia w grupie A pierwszy zespół UKS musiał stawić czoła broniącej trofeum
drużynie Podbeskidzia. Bezbramkowy remis
pokazał, że w walce o końcowe zwycięstwo turniejowe będą się liczyć obie ekipy. Tym bardziej,
że po rozgromieniu „dwójki” LKS Orzeł Kozy,
obie awansowały pewnie do półfinału. Z grupy B
promocję do decydujących zmagań wywalczyły
z kolei UKS II Kozy oraz Zapora Porąbka.

W najlepszej „czwórce” Memoriału im. Grzegorza Szypuły doszło do derbowego starcia,
zakończonego triumfem „jedynki” UKS 4:1. Finałowym przeciwnikiem kozian było powtórnie
podczas turniejowego dnia bielskie Podbeskidzie. W regulaminowym czasie gry padł remis
2:2, o sukcesie UKS-u przesądziły rzuty karne, w
których ani razu nie dał się pokonać znakomicie
dysponowany bramkarz Michał Sury.
– Turniej dostarczył nam niesamowitych przeżyć i emocji. Pełne trybuny, doping, świetna
organizacja i znakomita postawa naszych graczy – tak na na profilu UKS Kozy na Facebooku
podsumowano Memoriał.
(R)

Wyniki decydujących meczów:
Mecz o 5. miejsce:
LKS Orzeł I Kozy – LKS Orzeł II Kozy 5:0
Półfinały:
Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zapora Porąbka 4:0
UKS I Kozy – UKS II Kozy 4:1
Mecz o 3. miejsce:
UKS II Kozy – Zapora Porąbka 2:0
Finał:
UKS I Kozy – Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:2,
rzuty karne 2:0
Nagrody indywidualne:
Król strzelców: Kacper Piznal (UKS I Kozy) – 9 goli
Najlepszy bramkarz: Michał Sury (UKS I Kozy)

Aktywne ferie
z Centrum Sportowo-Widowiskowym
I TYDZIEŃ FERII 29.01-02.02.2018
Lp.

Dzień

Godzina / Grupa

Rodzaj zajęć
Piłka nożna

1

Poniedziałek
29.01.2018

9.00-11.00 klasy 0 - 4
11.00-13.00 klasy 5 SP – III Gim

Piłka nożna

2

Wtorek
30.01.2018

9.00-11.00 klasy 0 - 4

Piłka nożna

11.00-13.00 klasy 5 SP – III Gim

Piłka nożna

3

Środa
31.01.2018

9.00-11.00 klasy 0 - 4

Piłka nożna

11.00-13.00 klasy 5 SP – III Gim

Piłka nożna

4

Czwartek
01.02.2018

9.00-11.00 klasy 0 - 4

Piłka nożna

5

Piątek
02.02.2018

9.00-11.00 klasy 0 - 4

Piłka nożna – mini turniej

11.00-13.00 klasy 5 SP – III Gim

Piłka nożna – mini turniej

(nauka i doskonalenie techniki gry)

11.00-13.00 klasy 5 SP – III Gim

Piłka nożna

*Zajęcia bezpłatne, ilość miejsc ograniczona – zapisy do 25.01.2018 (Sekretariat SP 1)

II TYDZIEŃ FERII 05-09.02.2018
Lp.

Dzień

Godzina / Grupa

Rodzaj zajęć

1

Poniedziałek
05.02.2018

9.00-11.00 klasy 4-5

Piłka koszykowa – mini turniej

11.00-13.00 klasy 6-7

Piłka koszykowa – mini turniej

2

Wtorek
06.02.2018

9.00-11.00 klasy 4-5

Piłka ręczna – mini turniej

11.00-13.00 klasy 6-7

Piłka ręczna – mini turniej

3

Środa
07.02.2018

9.00-11.00 klasy 4-5

Piłka siatkowa – turniej dwójek

11.00-13.00 klasy 6-7

Piłka siatkowa – turniej dwójek

4

Czwartek
08.02.2018

9.00-11.00 klasy 4-5

Mini wielobój LA

11.00-13.00 klasy 6-7

Mini wielobój LA

5

Piątek
09.02.2018

9.00-11.00 klasy 4-5

Skoki gimnastyczne – skrzynia, kozioł

11.00-13.00 klasy 6-7

Skoki gimnastyczne – skrzynia, kozioł

*Zajęcia bezpłatne, ilość miejsc ograniczona – zapisy do 25.01.2018 (Sekretariat SP 1)
Lp.

Dzień

Godzina / Grupa

Rodzaj zajęć

1

Poniedziałek
05.02.2018

9.00-11.00 klasy 4-7

Tenis stołowy (nauka i doskonalenie techniki gry)

11.00-13.00 klasy 4-7

Unihokej (nauka i doskonalenie techniki gry)

2

Wtorek
06.02.2018

9.00-11.00 klasy 4-7

Tenis stołowy

11.00-13.00 klasy 4-7

Unihokej

3

Środa
07.02.2018

9.00-11.00 klasy 4-7

Tenis stołowy

11.00-13.00 klasy 4-7

Unihokej

4

Czwartek
08.02.2018

9.00-11.00 klasy 4-7

Tenis stołowy

11.00-13.00 klasy 4-7

Unihokej

5

Piątek
09.02.2018

9.00-11.00 klasy 4-7

Tenis stołowy – mini turniej

11.00-13.00 klasy 4-7

Unihokej – mini turniej

*Zajęcia bezpłatne, ilość miejsc ograniczona – zapisy do 25.01.2018 (Sekretariat SP 1)
Nr 1 - styczeń 2018
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Najlepsi zawodnicy drużyn z Kóz:
Piotr Kołodziejczyk (UKS I), Patryk Nycz (UKS
II), Jakub Wrona (LKS Orzeł I), Maksymilian
Witkowski (LKS Orzeł II)

Szachiści w lidze
i na mistrzostwach
Podopieczni sekcji szachowej LKS Orzeł
Kozy udanie pod względem startowym zakończyli rok 2017. W połowie grudnia klub z
Kóz uczestniczył w prestiżowym wydarzeniu w
katowickim Spodku, a mianowicie w mistrzostwach Europy w szachach szybkich i błyskawicznych. Barw Orła bronili z powodzeniem w
bardzo mocno obsadzonej stawce rywalizujących, zbierając na dodatek bezcenne doświadczenie, Tomasz Makuch i Szymon Polakowski.
Co warte podkreślenia, do Katowic kozianie
udali się w pozytywnych nastrojach, krótko po
historycznym zwycięstwie drużyny szachowej
Orła w rozgrywkach III ligi juniorów. Szymon
Polakowski, Adam Koza, Maciej Honkisz, Tomasz Makuch, Paulina Lelek i Aleksandra Kulka, prowadzeni przez trenera klubowej sekcji
Michała Paździorę, pokonali w stosunku 4,5 do
1,5 zespół z Tarnowskich Gór.
– Nasza sekcja rozwija się, gramy coraz więcej i lepiej. Jesteśmy rozpoznawalni na arenie
szachowej naszego województwa, a przecież
jeszcze rok temu o tej porze praktycznie nikt
nie wiedział, że w Kozach gramy w szachy. To
niewątpliwie nasz wspólny sukces, bo nie da się
rozwijać takiej sekcji bez wsparcia rodziców –
ich zgody na udział dzieci w zajęciach i turniejach, organizacji transportu oraz opłaty wpisowej. Wiem, że wspólnie stworzymy wspaniale
rozwijającą się sekcję szachową w Kozach – cieszy się prezes LKS Orzeł Mariusz Polakowski.
(RA)

sport

Kozianie wśród zwycięzców
rundą numer 4, rozegraną w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Rywalizację w klasach
IV-VII zdominował natomiast Maciej Honkisz
(Niepubliczna SP w Kozach). W gronie gimnazjalnym w czołowej „10” ostatecznego rankingu zameldowali się Mateusz Gibas, Kamila
Senecka, Kamila Handzlik i Wiktoria Koza.
Prócz wymienionych na wyróżnienie zasłużył
sobie Miłosz Wieczorek z SP nr 2 w Kozach

jako najmłodszy zawodnik tegorocznej edycji
Powiatowej Ligi Szachowej.
Niezależnie od klasyfikacji indywidualnej wyłoniono także najlepsze szkoły, sumując wyniki
wybranych uczniów. I tak najlepsza okazała się
Szkoła Podstawowa w Zabrzegu, ale następne miejsca na podium przypadły placówkom
z Kóz – odpowiednio „jedynce” oraz „dwójce”.
(MA)

Foto: Arch. Starostwa Powiatowego

Dobiegła końca składająca się z kilku turniejów,
w tym jednego rozegranego w Kozach, Powiatowa Liga Szachowa. Zawodnicy reprezentujący koziańskie placówki odegrali w rywalizacji
istotną rolę.
W zmaganiach chłopców z klas I-III szkół podstawowych nie miał sobie równych Tomasz
Makuch (SP nr 1 w Kozach), który triumf w klasyfikacji generalnej przypieczętował wygraną

Około 100 młodych szachistów, z liczną grupą kozian włącznie, wzięło udział
w kolejnej edycji Powiatowej Ligi Szachowej.

Foto: Arch. LKS Orzeł Kozy

Turniej na święta

W niedzielę, poprzedzającą święta, w hali
Centrum Sportowo-Widowiskowego odbył
się piłkarski turniej dla drużyn z rocznika
2009 i młodszych, którego organizatorem był
LKS Orzeł Kozy.
Oprócz dwóch zespołów Orła do rywalizacji
żaków przystąpił UKS Kozy, a także zaproszone drużyny Akademii Piłkarskiej Młode
Wilczki Wilkowice, Football4Pro Bielsko-Biała oraz Orłów Międzybrodzie. Większość
meczów świątecznego turnieju miała zacięty
przebieg, toteż nieznaczne różnice zadecydowały o kolejności ekip w tabeli. Ostatecznie
najwięcej punktów zgromadzili młodzi piłkarze z Wilkowic, wyprzedzając bielskich rówieśników oraz „jedynkę” miejscowego Orła.
Następne lokaty przypadły zawodnikom z
Międzybrodzia, drugiemu z zespołów Orła

oraz graczom koziańskiego UKS-u.
Po zakończeniu rywalizacji wszystkie drużyny przybyłe do Kóz otrzymały puchary,
które wręczyli im m.in. wójt gminy Krzysztof
Fiałkowski oraz wiceprzewodniczący Rady
Gminy Bogdan Sitarz. Przyznano również
nagrody rzeczowe oraz indywidualne – statuetki. Te dla najlepszego bramkarza i strzelca
całego turnieju odebrali podopieczni LKS
Orzeł – Bartek Solich i Michał Duźniak.
Końcowa tabela turnieju:
1. AP Młode Wilczki Wilkowice
2. Football4Pro Bielsko-Biała
3. LKS Orzeł I
4. Orły Międzybrodzie
5. LKS Orzeł II
6. UKS Kozy
15

Skład LKS Orzeł I: Hanna Kubica, Michał
Duźniak, Arkadiusz Gardas, Bartłomiej Komędera, Jakub Komędera, Bartosz Solich,
Filip Jarosz, Adam Kwaśniak, Michał Kućka,
Mieszko Podkowa, Szymon Honkisz, Dominik Matusiak, trener – Jakub Honkisz.
Skład LKS Orzeł II: Jakub Micor, Dorian
Pacyga, Norbert Walewski, Paweł Stypułkowski, Wiktor Wandor, Szymon Damek,
Tomasz Skrudlik, Michał Krasowski, Jakub
Pagieła, Wojciech Malarz, Jakub Knycz, trener – Jakub Szlosek.
Skład UKS Kozy: Kacper Goliasz, Maciej
Okrzos, Wiktor Pindel, Karol Znamirowski,
Filip Król, Oliwier Kaczmarczyk, Szymon
Grzeszek, Paweł Owczarz, Maciej Nowak,
Antoni Pochopień, Tymoteusz Kornacki, trener – Damian Nowak.
(M)
Koziańskie Wiadomości

publicystyka
Felieton

Pioruny i wilki

Jest taki czas w roku, kiedy zimowy entuzjazm, podobnie jak świąteczne smakołyki
w naszych lodówkach, ulega stopniowemu
zanikowi. Powiadają, że „gromnica, już ci
zimy połowica, ale bywać nie nowina, że
dopiero ją zaczyna”. Na chowanie ciepłych
płaszczy do szafy wciąż jest więc za wcześnie, bo mrozy mogą nas jeszcze zaskoczyć.
Jednak niezależnie od pogody i temperatury, dni zauważalnie robią się coraz dłuższe
i jaśniejsze. Dawniej, okolice święta Matki
Boskiej Gromniczej, a więc początek lutego, były czasem, w którym ludzie wypatrywali już wyraźnych zwiastunów końca
zimy i początku wiosny. Ponieważ nie było
jeszcze ani telewizji, ani Internetu, ani odpowiedniej aparatury, trzeba było polegać
na opinii tych, którzy potrafili rozpoznać
nadchodzące zmiany poprzez obserwację
znaków przyrody. Kiedyś byli to kapłani
i zniesławione poprzez dziecięcą literaturę
kobiety wiedzące, czyli popularne „wiedźmy”, które oceniając ilość soków w złamanej gałązce, lub przyglądając się świstakowi
wybudzonemu (czasem z drobną „pomocą” człowieka…) z zimowego snu, potrafiły
przewidzieć, czy zbliżają się już ostateczne
roztopy i pierwsze wiosenne burze. Z burzami jest trochę tak, jak z mądrymi kobietami i z wilkami – wszyscy się ich boją, choć
niepotrzebnie. Kiedyś pierwszy piorun był

właśnie długo oczekiwanym znakiem wiosny oraz „zapłodnienia” ziemi poprzez moc
Boga. Nazwa święta Matki Bożej Gromniczej mówi właśnie o oczekiwaniu na wiosnę
z jej pierwszymi burzami, które są czymś
pożądanym, ale – jednocześnie – potężną
siłą, z którą nie powinniśmy igrać. Same
świece-gromnice, stawiane w oknach, miały
chronić przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Dzieciom, a kiedyś także dorosłym, świecą podpalano włosy z czterech
stron głowy. Robiono to nie tylko w ochronie przed burzą, ale także by nie bały się wilków. Wilki są bowiem powiązane właśnie
z Matką Boską Gromniczą.
W Polsce istnieje legenda, w której za
Matką Boską, w ciemnym lesie, skrada się
wilk. Maryja, zapytana przez myśliwych,
czy nie widziała wilka, decyduje się nie
wydać zwierzęcia na pewną śmierć i odpowiada przecząco, choć wilk chowa się pod
jej płaszczem. Matka Boska karci zwierzę
za nocne skradanie, jednak wzruszona jest
cierpieniem, które mogło je spotkać. Dlatego Polacy, a także inni Słowianie, wierzyli,
że Matka Boska Gromnicza oraz jej atrybut,
świeca-gromnica, chronią przed wilkami.
Jest w tej legendzie ważna lekcja. Maryja,
oddalając myśliwych, nakazuje im szukać
wilków we własnych sercach. Tak to już jest
z burzami, wilkami i mądrymi kobietami, że

Krzyżówka Koziańska

Poziomo:
3) Marek, nominowany przez Urząd
Gminy w Kozach do XIX edycji
Nagrody im. J.Londzina
6) koszona na łące
7) koncert jednego wokalisty
8) śmiałek, chwat
9) Mały z Hrobaczą Łąką
13) laska alpinisty
15) Mała w rejonie ulicy Kęckiej
17) ma swoją siedzibę przy ulicy
Szkolnej
18) Marian, były właściciel ziemski w
Kozach
19) poprawianie błędów

Pionowo:
1) Stanisław, patron Szkoły
Podstawowej Nr 2
2) smakołyki, słodycze
3) upiór, zmora
4) Zygmunt, proboszcz, zarządzał
parafią do 1957 r.
5) wojskowa zieleń
10) Bolesław, mieszkaniec Małych
Kóz, były trener kadry narodowej
w biegach narciarskich kobiet
i biathlonie
11) zabieg leczniczy w chorobie nerek
12) Eugeniusz, długoletni prezes
LKS Orzeł
14) dar króla Melchiora
16) spożywana podczas świętej paschy
Nr 1 - styczeń 2018
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(Stanisław Laszczak)

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie
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Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście
w bibliotece lub Urzędzie Gminy (sekretariat) do 26 stycznia br. podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy).
Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową.
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krzywdę mogą zrobić tylko temu, kto nie
rozumie ich potęgi i łagodności ukrytych
czasem za nieprzyjemną i tajemniczą aurą.
W Nowym Roku pamiętajmy więc, aby za
nasze słabości, lęki, czy niepowodzenia nie
obwiniać „całego świata”, tylko znaleźć ich
źródło we własnej głowie. Prawda jest taka,
że wilki nie zjadają ludzi, wyładowania atmosferyczne są bardzo potrzebne, a mądre
kobiety potrafią być miłe (czasami). Etap
zawieszenia pomiędzy zimą, a wiosną, kiedy
spod śniegu wychodzić wnet będą główki
pierwszych kwiatów, to dobry czas na symboliczne znalezienie wilka we własnym sercu oraz na wyjście ze świata zimna i ciemności do światła, którego będziemy widzieć
więcej, więcej i więcej, nawet jeśli jeszcze
nie raz zmarzną nam dłonie i nosy.
(Aleksandra Radlak)

Angielski dla wszystkich
Znamy już tryb twierdzący oraz pytający czasu
przeszłego prostego. Czas na naukę przeczeń
oraz, przy okazji, kilku nowych słów.
My family was at the art gallery two days ago. – My
family was not at the art gallerytwo days ago.
We saw a lot of paintings. – We did not see a lot of
paintings.
We were very happy. – We were not very happy.
We bought a souvenir. – We did not buy a souvenir.
We ate fish and chips. – We did not eat fish and chips.
The adults drank tea and coffee. – The adults did not
drink tea and coffee.
Everybody went for a walk. – Nobody went for
a walk.
We had a nice lunch together. – We did not have
a nice lunch together.
We made jokes. – We did not make jokes.
two days ago – dwa dni temu
art gallery – galeria sztuki
paintings – obrazy
happy – szczęśliwi/zadowoleni
a souvenir – pamiątka
fish and chips – ryba z frytkami
tea and coffee – herbata i kawa
everybody – wszyscy
together – razem
to make jokes – żartować
Przeczenia tworzymy więc poprzez operator did not,
który można skrócić do didn’t, a czasownik wraca do
formy podstawowej. Wyjątkiem jest słowo „być”,

które w czasie przeszłym przybiera formy was
(1 i 3 osoba liczby poj.) lub were– aby zaprzeczyć, wystarczy dodać not. Uwaga! Jeśli używamy słowa, które samo w sobie sugeruje brak
czegoś lub kogoś, wtedy nie używamy formy
przeczącej. Takim słowem jest, na przykład,
nobody, czyli nikt.
(gbp)

historia

Kozi Raj
Po śmierci Mariana, barona Czecza, wdowa po nim, Maria, w 1935 roku wyszła
ponownie za mąż za młodszego od siebie
o dziesięć lat Juliusza Waleriana, hrabiego
Tarnowskiego (1901-1941), przyjaciela
rodziny. Juliusz Tarnowski był ziemianinem, zdobył wykształcenie i tytuł doktora
praw oraz ogładę w świecie towarzyskim.
Pochodził z majątku Byszów na Kresach
Wschodnich, jednak ziemiaństwo porzucił
dla pracy w dobrze opłacanej administracji
przemysłowej. Został dyrektorem przedstawicielstwa Huty „Batory”, które swoje
biuro miało w Krakowie. Po ślubie z Marią,
hrabiostwo Tarnowscy zamieszkali w Kozach. Juliusz Tarnowski codziennie dojeżdżał do pracy do Krakowa samochodem,
który prowadził szofer i mechanik dworski,
Józef Handzlik. Państwo Tarnowscy wiedli
spokojny i beztroski żywot w Kozach. Jeszcze dwa tygodnie przed wybuchem wojny,
15 sierpnia, odbyło się w pałacu wystawne
przyjęcie z okazji imienin Marii, baronowej
Czecz, hrabiny Tarnowskiej. Wraz z rozpoczęciem działań wojennych ta sielanka
zakończyła się bezpowrotnie.
Żołnierze niemieccy weszli do Kóz już 3 września. Kilka godzin przed ich pojawieniem
się, ok. godz. 6 rano Wojsko Polskie, wyco-

Wojna
fujące się na wschód, zdetonowało zapasy Niewiele dziś wiemy o życiu rodziny Czeamunicji zdeponowane wcześniej w dwor- czów w okresie okupacji hitlerowskiej. Doskim tartaku. Potężny wybuch uszkodził stępne źródła podają na ten temat sprzeczne
większość zabudowań
dworskich oraz sam
pałac. O zniszczeniach
w koziańskiej posiadłości pisała w swoich pamiętnikach we wrześniu
1939 roku, Zofia Romerowa, zaprzyjaźniona
z Czeczami, żona właściciela majątku w Inwałdzie:
„[…] Po drodze wstąpiliśmy do Kóz. Straszne wrażenie. Stajnie
3 września 1939 roku – żołnierze niemieccy przed pałacem w Kozach
zawalone, dachy zupełnie zniszczone, oficyna
i cały dom bez jednej szyby. Wyrabowane ze sobą informacje. Juliusz Tarnowski, jako
wszystkie pokoje, pełno wojska. Biedna porucznik rezerwy 14 pułku ułanów Wojska
pani Hermina (Wilhelmina) siedzi w poko- Polskiego, został zmobilizowany w ostatju Maniuli, gdzie też szyby brakują. Resztki nich dniach sierpnia 1939 roku. Rodzinie
rzeczy zbiera naokoło siebie. Wygląda bie- Czeczów, która miała korzenie germańskie,
dactwo, jak nie z tego świata, dwie osoby pozostawiono w dyspozycji część pałacu,
muszą ją prowadzić. Chciałam ją namówić, jednocześnie namawiając ją do podpisania
by do nas przyjechała, ale nie chce się ruszyć volkslisty. Jednakże brak pozytywnej decyz Kóz. […]”.
zji, doprowadził w 1942 roku do ostatecznego usunięcia rodziny z Kóz. Niedługo po
wyprowadzce zmarła w Krakowie nestorka
rodu, Wilhemina, baronowa Czecz. Została
pochowana w grobowcu rodziny Czeczów
na cmentarzu w Bieżanowie. Natomiast
Maria Czecz-Tarnowska wraz z synami zaangażowali się w działalność konspiracyjną.
II wojna światowa zakończyła kilkuwiekowy okres panowania rodów szlacheckich na
dworze w Kozach.
(Bartłomiej Jurzak)

Wilhelmina baronowa Czecz de Lindenwald
(1862-1942)

Maria i Juliusz Tarnowscy w Krakowie
(lata 30. XX wieku)

W tekście wykorzystano informacje zawarte w:
Zofia z Drohojowskich Romerowa „Dziennik
1939-1948”, Bielsko-Biała 2017; Tomasz Rychlik
„Wspomnienie o rodzinie Czeczów-Tarnowskich”
(„Nadzieja” 1990, nr 7); Tomasz Lenczewski „Genealogie rodów utytułowanych. Tom I”, Warszawa
1995-1996; zbiory Izby Historycznej.

Czasy średniowiecza

Mimo iż w koziańskiej Izbie nie ma zabytków z tak odległych czasów, to wiele
narzędzi używanych przed laty w Kozach

niczym nie różniło się
od tych średniowiecznych.
Dzieci
dowiedziały
się m.in. do czego służyły cep, brony, kosa
i sierp, a także jak wyglądała praca na żarnach.
(gbp)
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foto: arch. GBP

Przedświąteczne zwiedzanie Izby Historycznej w Pałacu Czeczów było okazją
dla uczniów z klasy V a Szkoły Podstawowej nr 2 do poznania realiów życia codziennego na średniowiecznej wsi.

Koziańskie Wiadomości

zapowiedzi

Dom Kultury
zaprasza:

- Bajkowy koncert grupy wokalnej,
24.01.2018 (środa), godz. 18.00, Pałac Czeczów w Kozach.
- Popisy uczniów MOD, 25.01.2018
(czwartek), godz. 16.00, Pałac Czeczów
w Kozach.
- Wernisaż wystawy „W imię piękna”,
30.01.2018 r. (wtorek), godz. 18.00. Wystawa, podczas której królować będzie
malarstwo członkiń Stowarzyszenia AMEIA z Pszczyny. Pałac Czeczów w Kozach,
wstęp wolny.
- Zabawa karnawałowa dla dzieci,
31.01.2018 (środa), godz. 16.00, cena:
5 zł (płatne przy wejściu), sala widowiskowa Domu Kultury w Kozach.
- „Klinika miłości” – spektakl muzyczny, 13.02.2018 (wtorek), godz.19.00, sala
widowiskowa Domu Kultury w Kozach.
Wstęp płatny: dla singli cena 10 zł, a dla par
zakochanych 15 zł (dwie osoby).
Bilety do nabycia w biurze Domu Kultury w Kozach lub bezpośrednio przy wejściu na spektakl.
- „Siedem pragnień kobiety” - Spektakl z okazji Dnia Kobiet, 3.03.2018
(sobota), godz. 17.00 i 19.00. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w biurze
Domu Kultury w Kozach od 14 lutego
2018 r. Ilość miejsc ograniczona.

Gminna
Rada Seniorów
Uprzejmie informujemy, że Gminna Rada
Seniorów pełni dyżury w Domu Kultury
w Kozach w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.00.
Rada Seniorów życzy wszystkim mieszkańcom
wszelkiej pomyślności w 2018 roku, zdrowia i energii
oraz radości z każdej przeżytej chwili.

Zabawa ostatkowa
Zabawa ostatkowa z Zespołem Pieśni i Tańca KOZIANIE – 10.02.2018 r., godz. 19:00,
sala widowiskowa Domu Kultury w Kozach. Do tańca zagra zespół muzyczny

IMPRESED, catering: „Figura”
Więcej informacji pod numerem telefonu:
604-144-087.
(DK)

Pradawny świat podczas ferii
Podczas tegorocznych ferii zimowych
Dom Kultury w Kozach zaprasza na ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ DLA DZIECI
(31.01) oraz FERIE Z TAŃCEM organizowane w dniach 5.-9.02.2018.
Ponadto podczas zajęć prowadzonych w Domu Kultury dzieci przeniosą się w
czasie w pradawny
świat, okres paleolitu, epokę brązu, zapoznają się
z historią
pisma, czy
ubioru.

Szczegóły dostępne na stronie www.domkultury.kozy.pl.

(GRS)
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foto: arch. GBP

Oblicza ikony
W okresie świątecznym w galerii Pałacu
Czeczów można było obejrzeć wystawę
malarstwa o tematyce sakralnej Henryki
Wojciechowskiej.
Autorka pokazała różnorodne oblicza ikony, kojarzące się przede wszystkim ze sztuką wschodniochrześcijańską.

foto: arch. DK

Prezentowane obrazy tętniły kolorem i ekspresją, zachowując aurę sacrum, przechodziły niejednokrotnie w abstrakcję. (SPO)

17 grudnia w sali widowiskowej Domu Kultury
w Kozach odbył się koncert finałowy warsztatów perkusyjnych dla dorosłych „Walimy
w kocioł […]”. Inicjatywa Tomka Kineckiego
doczekała się dotychczas pięciu edycji, w tym

dwóch grup perkusyjnych „Walimy w kocioł”:
z Chorzowa oraz z Kóz, Michała Naglika oraz
solo Jarosława Grzybowskiego – świetnego
muzyka (m.in. Golec uOrkiestra, Bielska Orkiestra Dęta), dyrygenta, aranżera i pedagoga.

trzech w rodzinnych Kozach, pozostałe w Chorzowie oraz Zabrzegu. Uczestnicy warsztatów,
po kursie trwającym niespełna trzy miesiące,
z towarzyszeniem muzyków (Tomasz Hałat,
Marek Polakowski, Mateusz Lapoń oraz gościnnie – Jarosław Grzybowski) zadebiutowali
na scenie jako perkusiści.
Koncert uświetniły też gościnne występy

I to właśnie on, nauczyciel Tomka Kineckiego,
poinformował koziańską publiczność, że jego
zdolny uczeń został niedawno głównym perkusistą Grupy Furmana.
Gratulujemy Tomkowi sukcesów, a uczestnikom warsztatów „Walimy w kocioł” udanego
debiutu. Tak trzymać!

foto: arch. DK

Grudniowe zajęcia w bibliotece koncentrowały się wokół choinki, świętego Mikołaja
i tradycji bożonarodzeniowych.
Przedszkolaki chętnie opowiadały o zwyczajach świątecznych panujących w ich domach
oraz obejrzały bajeczkę o fabryce świętego
Mikołaja produkującej prezenty dla grzecznych dzieci. Nie zabrakło zabaw ruchowych
oraz śpiewania kolęd.
Na zajęciach plastycznych królowały farby
i kredki, które w dziecięcych rączkach posłużyły do wyczarowywania pomysłowych choinek, wielobarwnych bombek, świątecznych
kolorowanek.
Bożonarodzeniowej atmosferze dały się
uwieść nawet maluszki z Misiowego klubiku,
które wykleiły bibułą i kolorowym papierem
świąteczne drzewka pełne bombek, łańcuchów i światełek.
(gbp)

„Walimy w Kozach” po raz trzeci –
koncert finałowy

(SPO)

Szabla Hermana Czecza
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz zbiera środki finansowe na
wykonanie kopii szabli Hermana Czecza.

szlacheckiego planowana jest na pierwszą połowę 2018 roku.
(mm)

Dr Herman baron Czecz de Lindenwald
(1854-1904) należał do jednych z najwybitniejszych postaci w historii naszej
miejscowości. Był doktorem filozofii
i nauk rolniczych, posłem do parlamentu wiedeńskiego, marszałkiem powiatu
bialskiego, założycielem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kozach, twórcą potęgi
gospodarczej majątku dworskiego w Kozach.
Dowolne datki można wpłacać na konto Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz,
nr 61 8111 0009 2001 0037 1155 0001
(tytuł wpłaty: Szabla Hermana Czecza).
Obecnie w pracowni pana Waldemara
Szlagora jest już wykuwana szabla (karabela wzorowana na tej, jaką nosił Herman Czecz).
Publiczna prezentacja szabli oraz stroju
19

foto: arch. DK

Świąteczne
przygotowania

kultura

Koziańskie Wiadomości

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (dla wszystkich)

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla domków letniskowych

