gmina

Budżet na
2019 rok

Konkurs
Szopek

Jedynka
z elewacją

wydarzenia

Noworocznie, uroczyście, muzycznie
czyk, Weronika Frączyk, Nikodem Jasiński
za 7 lat, Dorota Frączyk, Jakub Kędroń,
Szymon Gawęda za 6 lat oraz Jakub Stanclik
i Adrian Jaśkowiec za 5 lat koncertowania
wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą. Przypomnijmy, że w 2017 roku świętowaliśmy
dwudziestopięciolecie zespołu.
W trakcie bogatego repertuarowo koncertu
przedstawiono debiutantów, były oczywiście życzenia noworoczne oraz na zakończenie Marsz Radeckiego.
(MM)

„Odtworzone Historie” to nazwa projektu
przedstawiającego życie i obyczaje mieszkańców wsi Kozy. Pomysł zrodził się początkiem
2016 roku. Inspiracją stała się przeszłość i chęć
jej utrwalenia na zdjęciach z wykorzystaniem
nowych technik fotograficznych. Najważniejsze były szczegóły, chodziło o to, by każda
z przedstawionych historii w jak największym
stopniu pokrywała się z dawną rzeczywistością.
Czy zamysł się udał? Przekonamy się na wystawie już w lutym. Wernisaż, z udziałem autora
projektu Bartłomieja Hałata, odbędzie się 5
lutego w galerii Pałacu Czeczów o godz. 18.00.
Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających
do końca marca.
		
(BH)

foto: arch. DK

foto: Bartłomiej Hałat

To właśnie on – Koncert Noworoczny
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz, był
jak najbardziej noworoczny, wyjątkowo
uroczysty i bardzo, bardzo muzyczny. Tym
razem koncert stał się okazją do wręczenia
odznaczeń Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr zaangażowanym członkom zespołu. Odznaczeni zostali: Patryk Owcarz
za 25 lat – srebrną odznaką, a brązową
Agnieszka Hałat i Mateusz Handzlik za 15
lat, Natalia Zaniewska za 9 lat, Joanna Harat
za 8 lat, Gabriela Kaczmarczyk, Anna Frą-

Dawno, dawno,
teraz

Ogniście w 2019 rok

Przygotowania do świąt

No i nadszedł, w huku wystrzałów szampana i zabaw. Kozianie powitali Nowy Rok na niezliczonych imprezach towarzyskich. W sali Domu
Kultury królowała salsa, a w parku przy Pałacu Czeczów Nowy Rok
witano wraz z Teatrem Ognia i Ruchu „Arkona”, który przygotował pokaz pełen muzyki i ognia. Życzenia noworoczne, wszelkiej pomyślności w 2019 roku, osobiście złożył wójt gminy Kozy Jacek Kaliński. Nie
pozostaje nic innego, jak przyłączyć się do tych życzeń i z energią oraz
entuzjazmem ruszyć w 2019 rok.			
(MM)

Grudzień upłynął w bibliotece na przygotowaniach do świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku. Uczestniczące w zajęciach dzieci (zajączki ze SP nr 1, zerówkowicze ze SP nr 2, uczniowie klas Id i IIb ze SP
nr 1) rozmawiały o tradycjach świątecznych, rodzinnych przygotowaniach, wspólnych wigiliach, o dekorowaniu choinki i oczekiwaniu na
prezenty. Wszystkie z zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne
przedstawiające św. Mikołaja, gwiazdę, choinkę.

foto: arch. DK

foto: arch. GBP

(gbp)

Nr 1 - styczeń 2019

2

wydarzenia

Kozy statystycznie
W 2018 roku:
• urodziło się 138 dzieci, w tym 69 chłopców i 69 dziewczynek (w 2017 r. - 153
dzieci) najpopularniejsze imiona wybierane dla chłopców to Oskar i Szymon, dla dziewczynek Zuzanna i Julia
• zmarło 117 osób, w tym 60 mężczyzn
i 57 kobiet (w 2017 r. - 104 osoby)
• związek małżeński zawarło 130 mieszkańców (w 2017 r. - 125 osób)
Na koniec 2018 roku gmina Kozy liczyła
12 941 mieszkańców, w tym 6 213 mężczyzn i 6 728 kobiet (w 2017 r. - 12 902
mieszkańców):
12 772 osób jest zameldowanych na pobyt
stały (w tym 21 obcokrajowców), 169 - na
pobyt czasowy (w tym 23 obcokrajowców).

12 902

12 941

Liczba mieszkańców w Kozach

2017

2018

6213

6728

Mieszkańcy ze względu na płeć

Sporządzono:
• 86 aktów małżeństwa (w 2017 r. - 70
aktów małżeństwa), z tego:
–– 50 aktów małżeństwa dotyczących ślubów wyznaniowych (w 2017 r. - 48 aktów),
–– 28 aktów małżeństwa dotyczących ślubów cywilnych (2017 r. - 19 aktów),
–– 8 aktów małżeństwa dotyczących ślubów zawartych za granicą, wpisanych
do rejestru na wniosek osoby zainteresowanej /Niemcy -2, Wielka Brytania
-2, USA -2, Grecja -1, Australia -1 /
(w 2017 r. - 3 akty)
• 73 akty zgonu (w 2017 r. - 64 akty),
• 13 aktów urodzenia dotyczących urodzeń
za granicą /Wielka Brytania -8, Austria -2,
Niemcy -2, Irlandia -1 / (w 2017r. - 10 aktów).
W 2018 roku aż 409 par z naszej gminy obchodziło swoje jubileusze małżeńskie:
porcelanowe gody (20 lat) - 56 par, srebrne
gody (25 lat) - 54 pary, perłowe gody (30
lat) - 56 par, koralowe gody (35 lat) - 80 par,
rubinowe gody (40 lat) - 64 pary, szafirowe
gody (45 lat) - 40 par, złote gody (50 lat)
- 27 par, platynowe gody (55 lat) - 21 par,
diamentowe gody (60 lat) - 10 par, żelazne
gody (65 lat) - 1 para.
Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymały w 2018 roku
22 pary małżeńskie z terenu naszej gminy.
(usc)

Karta
Dużej Rodziny
zmiany w 2019 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kozach informuje, iż od stycznia 2019
roku Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać rodzice, którzy kiedykolwiek
wychowywali i mieli na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci i nie byli
pozbawieni władzy rodzicielskiej.
Wnioski można składać w wersji papierowej i elektronicznej w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Przypominamy również, iż każda osoba,
która uzyskała kartę w wersji tradycyjnej
przed 31.12.2017 r. może bezpłatnie
uzyskać dostęp do karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne np. telefon
komórkowy czy tablet, jeżeli złożyła
wniosek do 31.12.2019 r.
Osoby wnioskujące po raz pierwszy
o obie formy karty (tradycyjną i mobilną) uzyskają je nieodpłatnie. Jeżeli natomiast złożą wniosek o jedną formę karty,
która jest bezpłatna, a w późniejszym
terminie będą wnioskować o drugą formę będzie wiązało się to z poniesieniem
opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą wydaną kartę.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach ul. Szkolna 1, pokój nr 21
od poniedziałku do piątku 7.00-10.00
i we wtorki 15.00-17.00; tel. 33 8175827
w. 21.
(gops)

kobiety

mężczyźni

Urodzeni w Pałacu
W środę, 5 grudnia 2018 roku, w sali konferencyjnej Pałacu w Kozach odbyło się drugie
spotkanie klubu „Urodzeni w Pałacu”. Obszerne
informacje o podjętych klubowych działaniach
organizacyjnych złożył Tadeusz Hankus. Klub
przybrał formę autonomicznej sekcji Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz.
Oprócz przyjęcia regulaminu klubu, wybrano
3-osobową radę w składzie:
• dr Grzegorz Madej – kustosz Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej,
• Bożena Sadlik – przewodnicząca Rady
Gminy Kozy kadencji 2010-2018,
• Kazimiera Sołczykiewicz-Kowalska – prezes
TMHiZK.
W obecnym roku klub zamierza opracować
i wydać pełną historię Izby Porodowej w Ko-

zach (1953-1980). Ambitnym zamierzeniem
jest zainstalowanie przed byłą siedzibą Izby
Porodowej ławeczki pomnikowej z postacią
Magdaleny Sztafy (1893-1956). W tym celu zobowiązano się do zebrania informacji na temat
realizacji ławeczek pomnikowych zlokalizowanych w Bielsku-Białej (Kazimiera Alberti), w Żywcu (księżna Alicja Habsburg),
w Pszczynie (księżna Daisy). Klub będzie też prowadził kronikę „Urodzeni
w Pałacu”. W spotkaniu udział wzięli
również wicestarosta bielski Grzegorz
Szetyński oraz wójt gminy Kozy Jacek
Kaliński, którzy z uznaniem odnieśli
się do utworzenia klubu i jego planów
działania, a także zapewnili o swoim poparciu dla jego inicjatyw. Obecna była
3

honorowa patronka klubu Gabriela Fołta, która
ufundowała poczęstunek.
(red. na podstawie informacji p. Tadeusza Hankusa)

Historię porodówki w Pałacu Czeczów opublikowaliśmy w ubiegłorocznym, wrześniowym wydaniu
Koziańskich Wiadomości

Koziańskie Wiadomości

wydarzenia

Integracja w UTW

foto: arch. UTW

Zapraszamy wszystkich członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozach na I spotkanie integracyjne, które odbędzie się 29 stycznia 2019 r.
(wtorek), w godz. 17.00 do 19.00 w Pałacu Czeczów.
W programie spotkania m.in. podsumowanie działalności UTW za 2018
rok oraz przedstawienie planów na drugi semestr roku akademickiego
2018/2019. Przewidziano przeprowadzenie wyborów do Rady Słuchaczy.
W czasie spotkania zaplanowano również rozmaite gry i zabawy z nagrodami. Będzie także czas na rozmowy przy kawie i poczęstunku.
				
(utw)

Gołębie do reprezentacji

foto: arch. CSW

Ponad 200 gołębi znalazło się w hali
Centrum Sportowo-Widowiskowego
w Kozach podczas wystawy zorganizowanej ponownie przez Polski Związek
Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg
Bielsko-Biała.
Wystawcy z oddziałów z terenu dawnego województwa bielskiego zaprezentowali gołębie, które oceniane były
w kategorii standard samców, samic
i młodych okazów oraz w kilku grupach
sportowych. W ten sposób wyłoniona

została reprezentacja Polski na targi,
które z kolei będą eliminacją do udziału w zaplanowanej na koniec stycznia
światowej Olimpiadzie.
Gołębie pocztowe, które pojawiły się
w Kozach, zyskały bardzo wysokie
oceny. Jeden z nich, wystawiony przez
Przemysława Chruszcza ze Skoczowa,
najprawdopodobniej zostanie czempionem światowym. Wskazuje na to uzyskany współczynnik lotów tego gołębia.
(red)

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U.2018, poz. 1982), na terenie powiatu bielskiego kwalifikacja wojskowa
zostanie przeprowadzona w dniach od 4.02.2019 r. do 18.03.2019 r.
Dla osób z terenu gminy Kozy wyznaczono termin od 5.03.2019 r. do
6.03.2019 r. Dzień 18.03.2019 r. został przewidziany do wezwania kobiet
poddanych obowiązkowi wstawienia się do kwalifikacji 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.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
• mężczyzn urodzonych w 2000 roku,
• mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

U W A G A !!!
Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku obowiązkowo należy ze sobą zabrać:

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,

• 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)

• kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 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 2017 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.
Nr 1 - styczeń 2019

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.		
(ug)
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Relacja z II sesji Rady Gminy Kozy
20 grudnia 2018 r. odbyła się II sesja Rady Gminy Kozy, na której podjęto następujące uchwały:
1) nr II/9/18 w sprawie gminnego programu
osłonowego w zakresie dożywiania na lata
2019 – 2023,
2) nr II/10/18 w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
3) nr II/11/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

4) nr II/12/18 w sprawie ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
5) nr II/13/18 w sprawie opłaty targowej,
6) nr II/14/18 w sprawie dopłaty do taryfy
za odprowadzanie ścieków z gospodarstw
domowych w Gminie Kozy na obszarze
działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,
7) nr II/15/18 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej,
8) nr II/16/18 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej,
9) nr II/17/18 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/237/17 Rady Gminy Kozy z dnia
29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozy,
10) nr II/18/18 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata

gmina

2018 – 2035,
11) nr II/19/18 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia
21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na
2018 rok Gminy Kozy,
12) nr II/20/18 uchwała budżetowa Gminy
Kozy na 2019 rok,
13) nr II/21/18 Nr II/21/18 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2019 – 2035,
14) nr II/22/18 w sprawie odwołania skarbnika gminy Kozy,
15) nr II/23/18 w sprawie powołania skarbnika gminy Kozy.
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.

Plany inwestycyjne gminy na 2019 rok

zmiana dni i godzin otwarcia
Informujemy, że od 1 lutego 2019 r. na wnioski mieszkańców, zmianie ulegają dni i godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK), położonego w Kozach, ul. Szkolna (przy targowisku
gminnym).

Godziny otwarcia PSZOK:
• Poniedziałek – od 14.00 – 18.00
• Środa (w okresie od 1 maja do 30 września) – od 8.00 – 12.00
• Piątek (poprzedzający ostatnią sobotę
miesiąca) – od 13.00 – 19.00
• Sobota (z wyjątkiem ostatniej soboty
miesiąca) – od 7.00 – 13.00
Odbiór odpadów
Przypominamy, że od 1 lutego br. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie obsługiwać firma Sanit-Trans Sp.
z o. o. z Międzyrzecza Górnego, która po raz
kolejny wygrała w naszej gminie przetarg na
świadczenie usług w tym zakresie.
(ug)

Sprostowanie

Redakcja przeprasza Pana Marcina Helwiga
za błąd w nazwisku w art. „Medale i rekordy
siłaczy” w listopadowym numerze „Koziańskich Wiadomości”.		
(red)

Największe zadanie inwestycyjne w historii
gminy Kozy, którego realizacja rozpocznie się
w tym roku to budowa ponad 32 km sieci kanalizacyjnej wraz z trzema przepompowniami
ścieków. Szacowany koszt całkowity wynosi
około 50 milionów złotych. Całe przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane do końca czerwca 2022 roku. Rok później, do końca
czerwca 2023 roku musi natomiast zostać osiągnięty efekt ekologiczny, tzn. z wybudowanej
sieci muszą korzystać co najmniej 2924 osoby.
Planowana budowa sieci kanalizacyjnej została
podzielona na cztery zadania. W przetargu na
jedno z nich (zadanie nr 3) obejmujące budowę
8,5 km sieci kanalizacyjnej i 2. przepompowni
w rejonie Krzemionek (ulice: Mostowa, Chmielowa, Krzemowa, Sadowa, św. Walentego,
Agrestowa, Bielska, Bratków, Malowana) oferty
złożyło 7. wykonawców. Najniższa zaoferowana
cena wykonania tego zadania wynosi 8,6 mln
złotych, najwyższa 20,7 mln złotych. Otwarcia ofert na kolejne zadania odbędą się w lutym i marcu.
W oparciu o opracowaną w urzędzie koncepcję, zostanie wykonany projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej
w Kozach Gajach. Projektanci
z firmy AKTYN odwiedzają właścicieli posesji, przez które planowane jest poprowadzenie sieci
kanalizacyjnej lub zaprojektowanie przyłącza. Zgody właścicieli
terenu będą determinować przebieg sieci.
5

W tym roku zakończona zostanie termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1. Etap
drugi, który pozostał do realizacji obejmuje
modernizację kotłowni, wymianę źródła ciepła
i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku szkolnym. Szacowany
koszt inwestycji wynosi blisko 1 mln złotych.
W planach jest wykonanie kompleksowej przebudowy górnego odcinka ul. Beskidzkiej o długości ok. 840 m wraz z przebudową mostu zlokalizowanego na tym odcinku (pisaliśmy o tym
w poprzednim numerze Koziańskich Wiadomości w art. „Drugi etap przebudowy ul. Beskidziej”). Inwestycja, której koszt szacowany jest
na ok. 4,5 mln złotych zostanie dofinansowana
w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych
z Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
(ug)

W ramach drugiego etapu prac przy ulicy
Beskidzkiej przebudowany zostanie również
most w okolicy skrzyżowania z ulią Wąską

foto: MS

PSZOK

Koziańskie Wiadomości

edukacja

Zimowe wycieczki uczniów

foto: arch. SP1

W sobotę, 15 grudnia, SK Groniczki wyruszyły na zimową wycieczkę w Beskid Żywiecki.
Trasa prowadziła szlakiem czarnym z Sidziny
Wielkiej Polany do schroniska PTTK na Hali
Krupowej, położonego na wysokości 1152 m
n.p.m. Największą atrakcją dla dzieci było maszerowanie przez ośnieżone ścieżki i lasy, pierwsze bitwy na śnieżki oraz zjazdy na jabłuszkach
na większych wzniesieniach. Sezon zimowego
wędrowania można uznać za otwarty. (SP1)

Uczniowie, rodzice, nauczyciele
W pierwszej połowie grudnia ubiegłego
roku w hali sportowej CSW odbył się drugi
Międzyszkolny Turniej Siatkówki: Uczniowie - Rodzice - Nauczyciele. Pomysłodawcą
i organizatorem tego sportowego przedsięwzięcia był dyrektor SP nr 1 – Tomasz
Pająk wraz z nauczycielami wychowania
fizycznego Jedynki.
Do rywalizacji przystąpili uczniowie SP nr 1,
Szkoły Niepublicznej i Liceum Ogólnokształcącego, rodzice uczniów z Jedynki
i Szkoły Niepublicznej oraz nauczyciele liceum, Szkoły Niepublicznej i SP nr 1. Trzy
grupy eliminacyjne wyłoniły trzech zwycięzców, którzy zmierzyli się ze sobą w fazie
finałowej.

Uczniowie:
Szk.Niep. - SP nr 1		
2:1
SP nr 1 - LO		
1:2
Szk.Niep. - LO		
0:2
Rodzice:
SP nr 1 - Szk.Niep.		
0:2
Nauczyciele:
Szk.Niep. - SP nr 1		
1:2
SP nr 1 - LO		
1:2
Szk.Niep. - LO		
0:2
Finały:
Rodzice Szk.Niep. - nauczyciele LO 0:2
nauczyciele LO - uczniowie LO
1:2
uczniowie LO - nauczyciele Szk.Niep. 1:2
1m nauczyciele LO
2 pkt. 3:2 sety
2m uczniowie LO		
2 pkt. 3:3
3m rodzice Szk.Niep.
2 pkt. 2:3

foto: arch. SP1

Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem
zarówno uczestników
sportowych zmagań, jak
również licznie zgromadzonych kibiców, którzy
żywiołowo dopingowali
zawodników. Finalistom
wręczono okazałe, pamiątkowe medale.

Gminne
rozgrywki szkół
Dziewczęta i chłopcy z koziańskich szkół
tradycyjnie rywalizowali w poszczególnych
dyscyplinach o prymat w naszej gminie. Rozegrano mecze koszykarskie i piłki ręcznej.
Poniżej prezentujemy rezultaty poszczególnych spotkań.
Koszykówka chłopców:
SP nr 1 - SP nr 2 		
6:2
Gimnazjum - Szk.Niepubliczna 11:7
Finał:
SP nr 1 - Gimnazjum
7:5
Koszykówka dziewcząt:
SP nr 1 - Gimnazjum
15:6
SP nr 2 - Szk.Niep.		
8:0
Finał:
SP nr 1 - SP nr 2		
6:2
Koszykówka dziewcząt klas 6.:
finał:
SP nr 1 - SP nr 2		
22:4
Piłka ręczna chłopców klas 6.:
finał:
SP nr 1 - SP nr 2		
6:1
Piłka ręczna dziewcząt klas 6.:
finał:
SP nr 1 - SP nr 2		
12:1
Piłka ręczna dziewcząt:
finał:
SP nr 1 - SP Gimnazjum
4:1

Sukces Dwójki!
Szkoła Podstawowa nr 2 uczestniczyła
w ogólnopolskim projekcie „Dzieciaki do
rakiet”, w którym dla laureatów przygotowano nagrody: sprzęt sportowy do tenisa
ziemnego. Od 19 listopada do 18 grudnia za
pośrednictwem internetu uczniowie, rodzice, mieszkańcy mobilizowali się wzajemnie
do oddawania głosów na szkołę z Kóz.
Ostatecznie, w stawce 600 szkół, Dwójka dzięki 64 234 (!) głosom zajęła 48.
miejsce, znajdując się w gronie 60 nagroNr 1 - styczeń 2019

dzonych szkół. – Dziękujemy uczniom,
ich rodzinom, znajomym i mieszkańcom
Kóz. Wspierali nas nauczyciele, licealiści,
uczniowie pozostałych szkół w Kozach, ale
też w Bielsku-Białej, pracownicy naszych
placówek samorządowych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób dzisiaj
możemy cieszyć się z sukcesu – zgodnie
podkreślają przedstawiciele SP 2.
Mamy nadzieję, że jako redakcja Koziańskich Wiadomości, również przyczyniliśmy
6

się do ilości zdobytych głosów. Informacje
dot. głosowania publikowaliśmy na naszym
profilu facebookowym.
(red/SP2)

Medale za kilogramy
sekcji trójboju siłowego.
Na co dzień do zawodów przygotowują się
w siłowni Centrum Sportowo-Widowiskowego pod okiem instruktora Wiesława Wróbla.
– Mężczyźni trenują trzy razy w tygodniu –
poniedziałki, środy, piątki. Dla kobiet siłownia
dostępna jest od poniedziałku do piątku. Obciążenia i program treningowy dostosowujemy
do kolejnych zawodów – zaznacza prezes. Nie
trzeba jednak dołączyć do Stowarzyszenia, by
skorzystać z porady czy odbyć kilka treningów.
– Siłownia dostępna jest dla każdego, zachęcamy do treningów osoby młodsze, ale również
starsze – podkreśla Grzegorz Drewniany, wiceprezes Stowarzyszenia.
W trosce o najwyższą jakość zajęć, ale nade
wszystko bezpieczeństwo, kozianie postarali
się o nowy nabytek. To profesjonalne urządzenie do ćwiczenia przysiadów – Monolift.
Pozwala przeprowadzać zajęcia przy dużych
obciążeniach, minimalizując ryzyko kontuzji.
– Maszyna ma specjalne zabezpieczenia, do-

datkowe taśmy podtrzymujące. Wcześniej
musieliśmy podnieść ciężar i zrobić krok w tył,
co przy dużych obciążeniach stwarzało zagrożenie, trening był mniej efektywny. Obecnie
możemy ćwiczyć w warunkach zbliżonych do
zmagań turniejowych – opowiadają kozianie.
Warto podkreślić, że to jedna z nielicznych
tego typu maszyn w Polsce. – Jest ich 5, może 6,
są drogie. Nowe urządzenie kosztuje 6 tysięcy
euro. Ale podczas ubiegłorocznych zawodów
w Zalesiu, nasz zaprzyjaźniony sędzia ze Słowacji powiedział nam o możliwości zakupu
używanego urządzenia. Nie zastanawialiśmy
się, własnym sumptem zorganizowaliśmy jego
zakup, pomoc zadeklarowało CSW – tłumaczy
prezes Wiesław Wróbel.
W planach są kolejne zawody w federacjach
GPC i WUAP, w których zawodnicy Benchpressu rywalizują na co dzień. – Najważniejsze
zawody w tym roku to Mistrzostwa Świata
w USA i Niemczech, już teraz myślimy o Pucharze Świata w 2020 roku w Kanadzie. Otrzy-

foto: Mateusz Stwora

Sporty siłowe w Kozach dzięki sukcesom
Wiesława Wróbla obecne są od wielu lat. Ale
dopiero w 2016 roku oficjalnie powołano do
życia Stowarzyszenie Benchpress, skupiające
koziańskich trójboistów. – Zainteresowanie
treningami wzrasta, pojawiła się młodzież,
która chce podnosić ciężary. Chcąc jednak wyjeżdżać na zawody potrzebowaliśmy wsparcia
z zewnątrz. Postanowiliśmy więc sformalizować naszą grupę – tłumaczy Wiesław Wróbel,
prezes Stowarzyszenia.
Tylko w ubiegłym roku trójboiści Benchpressu przywieźli z zawodów 42 medale! Poszczególni zawodnicy dwukrotnie uczestniczyli
w Mistrzostwach Świata (Słowacja, Węgry),
trzykrotnie walczyli o wysokie miejsca na Mistrzostwach Europy (Hiszpania, Francja, Polska), mierzyli się również z najlepszymi zawodnikami w kraju w corocznych Mistrzostwach
Polski w Zalesiu.
Rekord Europy w 2018 roku w martwym ciągu pobił junior Konrad Majocha, podnosząc

stowarzyszenia

Obok doświadczonych sztangistów
na zajęciach pojawiają się również młodsi zawodnicy

Specjalne urządzenie Monolift pozwala
przeprowadzać w pełni wartościowe
i bezpieczne zajęcia przysiadów z dużymi
obciążeniami

230,5 kg! W swojej kategorii wiekowej rekord
świata w przysiadzie odnotował Grzegorz
Drewniany – 240 kg, z najlepszym wynikiem globu w martwym ciągu zmagania
zakończył natomiast w kategorii masters
Wiesław Wróbel – 272,5 kg. Regularnie w zawodach uczestniczą panie –
Magdalena Szpila i Beata Kowalska.
Naszą miejscowość na zawodach reprezentują również m.in. Marcin Helwig (senior), Szymon Skrudlik (junior
młodszy) i Janusz Witkowski (masters).
To najbardziej wyróżniający się zawodnicy

maliśmy też zaproszenie do Hiszpanii, gdzie
w Walencji rokrocznie odbywają się zawody
w wyciskaniu sztangi o wadze 100 kg na ilość
– wyliczają. Marzeniem są jednak profesjonalne zawody w Kozach. – Siłownia istnieje
w CSW już 19 lat. Naszym marzeniem jest
organizacja zmagań trójboistów właśnie
w Kozach, zaproszenie znanych postaci.
Chcielibyśmy pokazać mieszkańcom, że
podnoszenie ciężarów to bardzo efektowny
sport – podkreślają zgodnie.
(Mateusz Stwora)
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Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Kozy
§ 6.
Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy
oświatowych jednostkach budżetowych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.

UCHWAŁA NR II/20/18
RADY GMINY KOZY
z dnia 20 grudnia 2018 r.

§ 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 narkomanii w kwocie 260 700,00 zł, jak w Tabeli Nr 5.
2.
Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 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 wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w kwocie 2 270 000,00 zł oraz wydatki na realizację
tego zadania w kwocie 2 270 000,00 zł, jak w Tabeli Nr 8.
5.
Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości 11 000,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków
w wysokości 33 500,00 zł, jak w Tabeli Nr 9.
6.
Dochody z tytułu opłaty i kar środowiskowych w kwocie 12 000,00 zł
przeznacza się na gospodarkę odpadami – usuwanie azbestu, jak w Tabeli
Nr 8.

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 2018r. poz. 994 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 2017r. poz. 2077 ze zm.).
Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.

1.
2.

§ 1.
Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie
71 843 000,00 zł, jak w Tabeli Nr 1, w tym:
a. dochody bieżące w kwocie
59 598 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
645 459,00 zł
b. dochody majątkowe w kwocie		
12 245 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
9 785 000,00 zł
Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 rok w łącznej kwocie
77 181 000,00 zł, jak w Tabeli Nr 2, w tym:
a. wydatki bieżące w kwocie
53 871 000,00 zł
b. wydatki majątkowe w kwocie
23 310 000,00 zł

1.

§ 2.
Wydatki bieżące budżetu obejmują:
a. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
34 677 603,00 zł
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 036 584,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
10 641 019,00 zł
b. wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących
5 904 400,00 zł
c. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
11 653 610,00 zł
d. wydatki na obsługę długu publicznego
800 000,00 zł
e. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
835 387,00 zł
Wydatki majątkowe obejmują:
a. inwestycje i zakupy inwestycyjne		
23 310 000,00 zł
w tym na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
16 000 000,00 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.

§ 3.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 5 338 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 5 338 000,00 zł.
Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 7 480 000,00 zł i rozchody
budżetu w łącznej kwocie 2 142 000,00 zł jak w tabeli nr 3.
Ustala się limit zobowiązań w 2019 roku z tytułu:
a. przychodów z pożyczek wysokości 5 480 000,00 zł z czego na finansowanie
planowanego deficytu budżetowego 5 338 000,00 zł, a na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 142 000,00 zł,
b. kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.
Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80 000,00 zł.
Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 460 000,00 zł, z czego:
a. rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 160 000,00 zł,
b. rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie 300 000,00 zł,

§ 11.
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Kozy.

§ 5.
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2019,
jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Nr 1 - styczeń 2019

§ 8.
Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury
w następujących kwotach:
a. dla Domu Kultury w Kozach 1 060 000,00 zł,
b. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 500 000,00 zł.
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budżet
Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy na 2019 rok

Dochody Budżetu na 2019 rok
Struktura dochodów budżetu

Obszar funkcjonowania gminy

Wartość

Wartość

Kanalizacja

16 700 000,00

Podatki i opłaty

9 618 200,00

Wpływy z usług, w tym dywidendy

1 583 131,00

Udział w podatku dochodowym

19 740 000,00

Dochody z oświaty, w tym subwencje

16 257 820,00

Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych

Dotacje na zadania zlecone i własne

12 398 849,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzkiej w Kozach - etap II

Dochody majątkowe, w tym dotacje celowe na inwestycje

12 245 000,00

Razem

PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejony Małych Kóz i ulicy Kęckiej
Drogi publiczne gminne

4 400 000,00

Administracja publiczna

240 000,00

Adaptacja poddasza Urzędu Gminy

71 843 000,00

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Adaptacja pomieszczeń na biura CUW
Szkoły podstawowe

Struktura dochodów budżetowych
Dochody majątkowe, w tym
dotacje celowe na inwestycje
12 245 000,00 zł
Dotacje na zadania
zlecone i własne
12 398 849,00 zł

Podatki i opłaty
9 618 200,00 zł

900 000,00

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
Ośrodki pomocy społecznej

40 000,00

Modernizacja i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wpływy z usług,
w tym dywidendy
1 583 131,00 zł

800 000,00

Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego
Oświetlenie ulic, placów i dróg

140 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego
Kultura fizyczna

90 000,00

Budowa ogrodzeń na placach zabaw
Doposażenie placów zabaw

Razem

23 310 000,00

Wydatki Budżetu na 2019 rok
Obszar funkcjonowania gminy

Udział w podatku
dochodowym
19 740 000,00 zł
Dochody z oświaty,
w tym subwencje i dotacje
16 257 820,00 zł

Wartość

Kanalizacja

17 338 500,00

Drogi i transport publiczny

5 730 100,00

Budynki gminne i nieruchomości

457 200,00

Działalność publiczna i usługowa, w tym administracja

Ochrona Środowiska,
gospodarka komunalna
i oświetlenie uliczne
4 049 100,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne

245 650,00

Koszt obsługi długu publicznego

800 000,00

Oświata

Struktura wydatków budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym
instytucje kultury
1 570 000,00 zł

6 622 929,00

25 120 877,00

Ochrona zdrowotna, pomoc społeczna, świadczenia dla rodziny
w tym Program 500+
Ochrona Środowiska, gospodarka komunalna
i oświetlenie uliczne
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
w tym instytucje kultury

Sport i rekreacja
1 876 300,00 zł

13 370 344,00
4 049 100,00
1 570 000,00

Sport i rekreacja

1 876 300,00

Razem
Kanalizacja
17 338 500,00 zł

Drogi i transport publiczny
5 730 100,00 zł

77 181 000,00

Budynki gminne
i nieruchomości
457 200,00 zł

Działalność publiczna i usługowa,
w tym administracja
6 622 929,00 zł

Oświata
25 120 877,00 zł

Ochrona zdrowotna, pomoc
społeczna, świadczenia dla
rodziny, w tym Program 500+
13 370 344,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne
245 650,00 zł

Koszt obsługi
długu publicznego
800 000,00 zł
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Koziańska Szopka Bożonarodzeniowa
Tradycyjnie w grudniu odbył się konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. W XVIII edycji przygotowanych
zostało 37 prac, spośród nich jury wybrało Szopkę
Roku oraz zwycięzców i wyróżnionych w dwóch grupach wiekowych.
Zaszczytny tytuł najlepszej szopki przyznano Natalii
i Konradowi Bednarczykom.
Pozostałe prace zostały ocenione w dwóch kategoriach – do 10. i powyżej 10 lat.
W młodszej kategorii wiekowej przyznano I miejsce
szopce wykonanej przez Julię i Wojciecha Stworów.

Autorzy Szopki Roku 2018
Natalia i Konrad BednarczykOWIE
z wójtem Jackiem Kalińskim

W kategorii wiekowej ponad 10 lat I miejsce zajęła
szopka wykonana przez Rafała Jachimowicza i Darię Handzlik,
a wyróżnienia otrzymali:
Konrad Fołta i Julian Smoczyński,
Natalka Kwiecień,
Przedszkole ,,Akademia Malucha”
grupy Kaczuszki i Żabki,
Agnieszka Dembończyk,
Wiktoria Stolarczyk,
Dorota Trębla i Daniel Pudełko,
Maksymilian Kućka.

Wszyscy pozostali autorzy szopek otrzymali dyplomy
za udział:
Juliusz Markowski i Anastazja Markowska, Natalia
i Mateusz Foltynowie, Lena Jakubiec, Dominika Laszczak, Lena Cieślik, Dawid Skorut, Julia Plata, Bartek
Gacek i Błażej Wójcik, Anna Komędera, Filip Skoczylas i Maciej Moskal, Jakub Kubica i Piotr Leśniak, Maja
Fecko i Staś Handzlik, Alicja Białek i Kinga Gacek, Maja
Firs i Wiktoria Łata, Sandra Susek i Hania Baścik, Zofia
Oczko, Oliwia Cichoń, Jakub Olma, Dawid Olejak, Oliwier Fabia, Artur i Maksymilian Dudys, Marta Ponc.
Uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 16 grudnia ub. roku w Pałacu Czeczów. Młodym artystom wręczono dyplomy, upominki
i nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Kozy, Dom
Kultury i Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju
Gminy Kozy. Gratulacje składali m.in. dyrektor Domu
Kultury Marek Małecki i prezes Stowarzyszenia Piotr
Kubiczek. Dyplomy i upominki wręczał wójt gminy
Kozy Jacek Kaliński. Stowarzyszenie bardzo dziękuje
wszystkim uczestnikom za wkład pracy, zaś rodzicom
za niewątpliwą pomoc dzieciom, zwłaszcza za zachęcenie ich do pracy twórczej. Niełatwo jest w dzisiejszych czasach znaleźć czas i chęci do takiej zabawy,
a przecież to nasza polska tradycja i warto zadbać, by
ciągle trwała i nie zaginęła. Zapraszamy za rok.

foto: Mateusz Stwora

(Cz. Banet)

ekologia

Informacja z działalności Gminnej Spółki
Wodnej w Kozach za 2018 rok
rów do Złotej przed pracami

i umocniony korytami betonowymi

rów przy Czapli przed pracami

oraz po pracach

Pod koniec 2018 r. przeprowadzono w Urzędzie Gminy Kozy kolejny nabór wniosków
o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej
Emisji dla Gminy Kozy na 2019 rok. Wnioski
na uzyskanie dotacji na wymianę źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych złożyły 133
osoby. Najwięcej – bo aż 62 wnioski wpłynęły
do Urzędu o wymianę starych, nieekologicznych
kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe, 37 wniosków o wymianę starego kotła gazowego na nowy kocioł gazowy oraz 34 podania
o wymianę starego kotła węglowego na kocioł
węglowy 5 klasy emisji, z automatycznym sposobem zasilania paliwa, bez rusztu awaryjnego.
To już druga edycja Programu, który jak widać
po liczbie złożonych wniosków nadal spotyka się
z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
Cieszy również fakt, że większość wniosków dotyczy wymiany „starych kopciuchów” na kotły
gazowe. Mamy nadzieję, że działania podejmo-

wane przez gminę i mieszkańców doprowadzą
do poprawy jakości powietrza, co jest dla nas
wszystkich sprawą priorytetową. Wymianę nieekologicznych kotłów na nowoczesne kotły 5
klasy emisji lub na ogrzewanie gazowe zawarto
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Kozy. Realizacja Programu wyznaczona została
na lata 2018-2020, z perspektywą na kolejne lata.
Na 2019 r. zaplanowano wymianę 120 kotłów.
Zgodnie z regulaminem określającym zasady
i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji
celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu
modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kozy dotacja do wymiany kotłów udzielana jest w następujących wysokościach:
1) 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie
więcej niż 6 000 zł, w przypadku wymiany
starego kotła węglowego na nowy kocioł
węglowy,
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Gminna Spółka Wodna w Kozach działa
w oparciu o Ustawę „Prawo Wodne” i Statut
zatwierdzony przez Starostę Bielskiego.
Uchwałą Zarządu GSW obsługa administracyjno-finansowa oraz techniczno-merytoryczne
wykonawstwo robót powierzone zostało Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Bielsku-Białej.
Dla prawidłowego funkcjonowania rowów
(odprowadzania wody) należy je regularnie
czyścić, wykaszać, poprawiać, czasem korygować ich przebiegi, a miejscami umacniać „faszyną”, płytami ażurowymi lub korytami betonowymi. Prace te są kosztowne dlatego ważne
jest uiszczanie składek na rzecz Spółki, za które
są one wykonywane. Wysokość składki na
2019 r. wynosi: do 0,50 ha – 30,00 zł oraz
za każde następne 0,50 ha – 7,00 zł. Ważne
jest szczególnie umożliwienie wejścia na teren
nieruchomości (działki) celem wykonywania
niezbędnych prac na rowach melioracyjnych.
W roku ubiegłym Spółka wykonała: czyszczenia odmulenia rowów na długości ok. 3000 m,
umocnienia korytami betonowymi na 160 m
oraz zarurowania ważnych, niebezpiecznych
odcinków rowów na długości 180 m. Usunięto
awarię, wykonano naprawę, przebudowę i konserwację sieci drenarskiej wraz z jej udrożnianiem w 12 miejscach, co poprawiło sytuację na
zgłoszonych gruntach i nieruchomościach.
W każdy piątek od godz. 9.00 – 11.00 w Urzędzie Gminy pełnią dyżur członkowie Zarządu
lub Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiciel
Rejonowego Związku Spółek Wodnych, gdzie
można zgłaszać uszkodzenia sieci drenarskiej,
konserwację rowów oraz uzyskać szczegółowe
informacje na temat działalności Spółki.

2) 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie
więcej niż 8 000 zł, w przypadku wymiany
starego kotła węglowego na nowy kocioł
gazowy,
3) 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie
więcej niż 6 000 zł, w przypadku wymiany
kotła gazowego, starszego niż 10 lat na nowy
kocioł gazowy.
Przypominamy wnioskodawcom, że dotacja
może być udzielana wyłącznie na modernizacje
realizowane w okresie trwania Programu, a dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania umowy z gminą.
W najbliższym czasie gmina Kozy złoży wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
o udzielenie pożyczki na realizację zadania związanego z wymianą kotłów.
(ug)

Firma dynamicznego rozwoju
Naturalnie znaczy zdrowo – od samego początku działalności takie właśnie hasło przyświeca firmie zarządzanej przez kozianina
Jarosława Rozmusa i stworzonej marce EkaMedica. – Nasze produkty łączą w sobie do-

świadczenie czerpane z wieloletniej tradycji
medycyny naturalnej z najnowszymi technologiami i osiągnięciami współczesnej nauki –
mówi prezes spółki EkaMedica.

świadomość społeczna w zakresie żywienia
i suplementacji znacząco wzrosła. Klientów
stać też dziś na lepsze jakościowo produkty,
dlatego staramy się sprostać zapotrzebowaniu na rynku, dostarczając tylko najwyższej
jakości wyroby – zauważa Jarosław Rozmus.
Produkty oznaczone marką EkaMedica są od
lat nagradzane w wielu prestiżowych plebiscytach i znane także daleko poza granicami kraju,
m.in. w: Portugalii, Hiszpanii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Kanadzie, a nawet w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Prężny rozwój nie byłby możliwy bez znaczącego powiększenia infrastruktury firmy. Ta
przeniosła się z Bielska-Białej na tereny przy
ulicy Bielskiej w Kozach, gdzie stanęły nowoczesne hale produkcyjne o łącznej powierzchni
ponad 10 tys. m² z zaawansowanym parkiem
maszynowym, magazyny, pomieszczenia biurowe oraz sale konferencyjne i sklep firmowy. Wybór właśnie takiej lokalizacji nie był
przypadkowy. – Cała moja rodzina pochodzi

Firma Jarosława Rozmusa działalność rozpoczęła w 2001 roku, skupiając się na produkcji
i dystrybucji naturalnych preparatów, m.in.
suplementów diety w formie soków, olejów
i kapsułek, a także środków spożywczych oraz
kosmetyków. Początkowo w asortymencie
znajdowały się tylko dwa soki prozdrowotne,
lecz po utworzeniu w 2006 r. dedykowanej
marki EkaMedica nastąpił dynamiczny rozwój. Do tego stopnia, że dziś dysponuje ponad
250 rozmaitymi produktami. Zaopatrzyć można się więc w kapsułki i soki stuprocentowe
z wielu egzotycznych owoców, warzyw czy
ziół, soki 100% na bazie jabłka, oleje zimno
tłoczone, owocowe syropy z dodatkiem cukru
trzcinowego, a nawet kosmetyki. – Największą

popularnością cieszą się naturalne soki stuprocentowe z granatu, żurawiny, pokrzywy, czy
aloesu, które nie zawierają w sobie dodatków
chemicznych, cukrów i barwników. Proces
pasteryzacji, jaki prowadzimy pozwala na ich
utrwalanie przy jednoczesnym zachowaniu
właściwości prozdrowotnych – wyjaśnia prezes spółki EkaMedica.
W wielu przypadkach EkaMedica wyznaczała
trendy na krajowym rynku produktów ekologicznych i zielarskich, dziś świadczy usługi
również w charakterze podwykonawcy dla
dużych firm farmaceutycznych i koncernów
spożywczych. – Z początku nie było to wcale

takie proste, gdyż dopiero w ostatnich latach

Również na tej płaszczyźnie koziańska firma
wykazuje się dużym zaangażowaniem. Wspiera
lokalne kluby sportowe LKS Orzeł i UKS Kozy,
akcje krwiodawstwa, domy dziecka, fundacje,
chętnie bierze także udział w innych charytatywnych przedsięwzięciach w regionie. – My-

ślimy też o tym, jak efektywnie pomóc naszej
gminie, choćby poprzez przyciągnięcie do Kóz
inwestorów. Naszą wspólną potrzebą jest to,
aby gmina się rozwijała, a mieszkańcy czuli się
tu komfortowo – podkreśla Rozmus, którego
firma zatrudnia już przeszło setkę pracowników, w tym w znaczącej mierze właśnie osoby
wywodzące się z Kóz i w gminie mieszkające.

Zatrudnienie w renomowanej koziańskiej firmie jeszcze w tym roku zwiększy się. – Mamy

grunty, które umożliwiają nam dalszy rozwój,
dlatego też myślimy o budowie kolejnych
hal i magazynów. Już w sierpniu uruchamiamy kolejną linię produkcyjną. W nieodległej
przyszłości będziemy więc oferowali pracę dla
technologów, farmaceutów, czy magazynierów – mówi Jarosław Rozmus.
To zarazem nie jedyne szeroko zakrojone plany inwestycyjne firmy na terenie gminy Kozy.
Przy ulicy Podgórskiej trwa budowa centrum
sportowego, którego otwarcie przewidziane
jest w lipcu bieżącego roku. Powstają tu cztery
korty tenisowe, w tym po dwa otwarte z nawierzchnią ceglaną oraz zadaszone trawiaste,
kort do squasha, salka treningowa oraz boisko
do siatkówki plażowej. Infrastruktura służąca
dla sportu i rekreacji ma się jeszcze docelowo
poszerzyć o bazę hotelowo-gastronomiczną.
Skąd pomysł przeprowadzenia takiej inwestycji? – Wynika on z mojej pasji i zamiłowa-

nia do tenisa ziemnego. Dążymy do tego, aby
stworzyć w Kozach dodatkowe i atrakcyjne
miejsce aktywności dla dzieci z możliwością
nauki gry w tenisa pod okiem fachowej kadry
trenerskiej. Ta mobilizacja od najmłodszych
lat może przełożyć się na to, że uczestnicy takich tenisowych zajęć złapią sportowego bakcyla – uważa Rozmus. – Branża suplementów
diety i zdrowej żywności ściśle jest ze sportem
związana. Wspieramy naturalną suplementację zawodowych sportowców – klubów
z Bielska-Białej, jak Podbeskidzie, Rekord,
BKS, czy DAAS Basket Hills, ale również indywidualnych zawodników. Oprócz realnego
wsparcia sportowców działalność ta przynosi
firmie wymierne korzyści w formie możliwości
prowadzenia badań nad działaniem naszych
naturalnych suplementów.
(red)

foto: arch. Eka Medica

Jarosław Rozmus

z Kóz, więc swego rodzaju lokalny patriotyzm
był tu czynnikiem kluczowym – uśmiecha się
Jarosław Rozmus. – Uważam, że najpierw powinno się wspierać swoją gminę i jej społeczność – dodaje.

przedsiębiorcy

Siedziba firmy w Kozach stale się powiększa. W tym roku do użytku ma zostać oddana nowa
hala produkcyjna, co stworzy dodatkowe miejsca pracy

13

Koziańskie Wiadomości

sport

Bieg i nordic walking na Hrobaczą
gminy Kozy. Dystans 5,7 km pokonają z kolei uczestnicy Rajdu Nordic Walking.
Przypomnijmy, że miniona odsłona Biegu
na Hrobaczą Łąkę przeprowadzona została
3 czerwca i pomimo trudnych warunków
pogodowych przyciągnęła na start ponad
100 biegaczy. – Chcemy, aby była to jedna
ze sztandarowych imprez naszej placówki
i szansa na to jest naprawdę duża. W gronie

biegów alpejskich w skali całego kraju nasze
zawody w nowej odsłonie z roku 2018 zostały znakomicie ocenione, a to największa
satysfakcja i motywacja, aby zadbać o odpowiednią organizację kolejnej edycji – mówi
Konrad Hamerlak, dyrektor organizatora
zmagań, Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach.
(RA)

Foto: Arch. CSW w Kozach

Na sobotę, 1 czerwca ustalony został termin tegorocznego XVII Biegu na Hrobaczą
Łąkę w Kozach.
Nadchodząca edycja imprezy będzie przedsięwzięciem, które zaangażuje nie tylko biegaczy, ale i miłośników spacerów z kijkami.
Biegacze rywalizować będą jak przed rokiem na malowniczej i wymagającej trasie,
startując na szczyt Hrobaczej Łąki z terenu

O siatkówce i bezpieczeństwie
kładać nie tylko na ręce, ale również nogi.
– Im większa liczba elementów, które „poinformują” kierowców o naszej obecności,
tym lepiej. Odblaski ratują życie – zgodnie
mówiono.
Ponad 200 dzieci
z koziańskiej podstawówki z zainteresowaniem przysłuchiwało się bielskiej
siatkarce Magdzie
Jagodzińskiej, która
opowiadała o początkach swojej przygody
z siatkówką i codziennych treningach. Zawodniczka BKS Profi

Credit nadzorowała również z uwagą zajęcia sportowe, do których podopieczni SP 1
ochoczo przystąpili.

(MA)

foto: arch.

Tytuł nawiązuje do dwóch wątków najczęściej przewijających się podczas spotkania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozach
z siatkarką BKS Profi Credit Bielsko-Biała
Magdą Jagodzińską.
W kolejnej edycji do Kóz zawitała akcja
„Bezpiecznie z Profi Credit”, traktująca zarówno o sportowym trybie życia, jak i bezpieczeństwie na imprezach masowych oraz
w pobliżu drogi. Prelegenci – policjant oraz
przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego – przekonywali dzieci
o konieczności stosowania nawet najprostszych zasad, mających realny wpływ na ich
bezpieczeństwo. Dzieci dowiedziały się
m.in. o tym, że opaski odblaskowe, które
w trakcie spotkania otrzymały, warto za-

Szachowe sukcesy
Podopieczni LKS Orzeł Kozy reprezentujący swoje szkoły znakomicie zaprezentowali się w zakończonej tuż przed świętami
Powiatowej Lidze Szachowej.
Rozgrywki składały się w kolejnej edycji
z kilku turniejów, szachiści rywalizowali
w Porąbce, Kozach, Zabrzegu i Bielsku-Białej. W siedzibie bielskiego Starostwa
Powiatowego odbył się finał ligi, który
pozwolił wyłonić najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. Spośród koziańskich reprezentantów sukceNr 1 - styczeń 2019

sy końcowe odnieśli Aleksandra Kulka
(dziewczęta, klasy 7-8), Tomasz Makuch
(chłopcy, klasy 4-6) oraz Maciej Honkisz
(chłopcy, klasy 7-8). Ostatni z wymienionych był również bliski triumfu w turnieju mistrzów Powiatowej Ligi Szachowej,
lecz po emocjonującym pojedynku finałowym w dogrywce uległ Dagmarze Baran.
Odnotować warto, że w czterech odsłonach szachowych zmagań uczestniczyła
blisko setka uczniów szkół podstawo14

wych. – Każdy zawodnik spędził przy
szachownicy prawie 20 godzin. To optymistyczne, że wybrali właśnie taką formę
spędzania wolnego czasu i pożytecznego
relaksu. W szkołach podstawowych coraz chętniej uczy się tej wymagającej, ale
i rozwijającej intelektualnie gry. My, jako
organizatorzy umożliwiamy tylko swoistą
rywalizację na poziomie powiatu – podsumował zawody Czesław Pszczółka, specjalista ds. sportu w Starostwie Powiato(R)
wym w Bielsku-Białej. 		

sport

Memoriał ze słynnymi drużynami

Foto: Arch. CSW w Kozach

Pamięć działacza piłkarskiego z Kóz Grzegorza
Szypuły uczczono rozgrywając kolejną edycję
Memoriału. Udział w niej wzięły renomowane
kluby.
Po uroczystej inauguracji turnieju w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach

symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć
zmarłego przed 10-ciu laty Grzegorza Szypuły.
Kapitanowie poszczególnych drużyn przystąpi-

li natomiast do losowania, które wyłoniło dwie
grupy. W pierwszej znalazł się miejscowy UKS
Kozy, któremu przyszło rywalizować z piłkarzami ROW-u Rybnik, Odry Wodzisław Śląski
i Rekordu Bielsko-Biała. W drugiej, los skojarzył ze sobą Cracovię, Hutnika Kraków, GKS
Katowice oraz GKS Jastrzębie.
Młodzi kozianie mecz otwarcia
rozpoczęli od prowadzenia 1:0
z drużyną z Rybnika, ale po końcowym gwizdku sędziego to przeciwnik cieszył się z wygranej 3:1.
W następnych potyczkach grupowych UKS wypadł jeszcze korzystniej, pokonując 3:2 bielszczan i 1:0
rówieśników Odry. Tylko jedna
bramka zdecydowała o tym, że ekipa z Kóz do półfinałów nie zdołała
awansować. Zagrała za to o 5. miejsce, ulegając po wielkich emocjach
w rzutach karnych 2:3 piłkarzom
z Katowic.
W roli triumfatora halę opuścili
zawodnicy GKS-u Jastrzębie, którzy w finale wynikiem 3:0 nie dali
szans Hutnikowi Kraków. Turniejowe podium przypadło także
rybnickiej drużynie, lepszej w stosunku 2:0 od Odry.
Po zakończeniu wszystkich gier
przyznano wyróżnienia indywidualne, wręczane przez wójta gminy Jacka Kalińskiego. Najlepszym zawodnikiem wybrany
został Dawid Pietrek z GKS Jastrzębie, miano

najlepszego bramkarza otrzymał jego klubowy
kolega Jakub Kłus, a po koronę króla strzelców
sięgnął Adam Filiec z ROW-u Rybnik. W szeregach koziańskiego UKS-u uhonorowano Pawła Koziołka.
Wyniki UKS Kozy w Memoriale
im. Grzegorza Szypuły:
- ROW Rybnik 1:3, gol – Dawid Wójcik
- Rekord Bielsko-Biała 3:2, gole – Sergiusz
Honkisz – 2, Dawid Wójcik
- Odra Wodzisław Śląski 1:0, gol – Dawid
Wójcik
- GKS Katowice 1:1, rzuty karne 2:3 (mecz
o 5. miejsce), gol – Sergiusz Honkisz
Wyniki półfinałów:
Odra Wodzisław Śląski – Hutnik Kraków 1:4
ROW Rybnik – GKS Jastrzębie 1:3
Finał:
GKS Jastrzębie – Hutnik Kraków 3:0
Mecz o 3. miejsce:
ROW Rybnik – Odra Wodzisław Śląski 2:0
Mecz o 7. miejsce:
Rekord Bielsko-Biała – Cracovia 4:2
Skład UKS Kozy: Jakub Chmura, Igor Duźniak, Szymon Grzeszek, Maciej Grzyb, Sergiusz Honkisz, Dominik Jurzak, Miłosz Jędrzejas, Krzysztof Kiczmer, Filip Kociołek,
Paweł Koziołek, Jakub Łodziana, Dawid
Mateja, Miłosz Misiarz, Bartłomiej Tobiasz,
Dawid Wójcik
(M)

Dofinansowanie dla klubów sportowych

Po kilku odsłonach zmagań dobiegła końca
rozgrywana w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego jesienna edycja Grand Prix
Kóz w Minisiatkówce Dziewcząt. Zawody
dla adeptek siatkówki z rocznika 2005 i młodszych odbywały się już wiosną, wobec dużego
zainteresowania rozgrywki kontynuowane
były jesienią ubiegłego roku. Każdorazowo na
turniej zjeżdżały do Kóz drużyny z Andrychowa, Porąbki, Kęt, Witkowic i Szczyrku. Mecze
przeprowadzano w składach trzyosobowych na
mniejszych boiskach. W klasyfikacji końcowej

ka siatkowa, tenis stołowy, pływanie, lekkoatletyka, sporty siłowe, sporty sztuki walki, szachy.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu
Gminy do 28 stycznia 2019 roku. Więcej szczegółów na stronie internetowej Urzędu Gminy
www.kozy.pl lub www.BIP.kozy.pl
(UG)

Finisz minisiatkówki
najwyżej znalazły się zespoły z Andrychowa,
zajmując dwa najwyższe stopnie podium oraz
lokatę tuż za „pudłem”. 3. miejsce przypadło
młodym siatkarkom z Porąbki. W czołowej
„10” zestawienia łącznego za poszczególne
turnieje finiszowały jeszcze drużyny Kęty
I, Witkowice I, Kozy, Porąbka II, Szczyrk
I i Porąbka III. Przyznano także nagrody indywidualne. Najlepszą zawodniczką zawodów została Milena Frączek z Andrychowa,
w drużynie z Kóz wyróżniono Aleksandrę
Susek.
		
(M)
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Foto: Arch. CSW w Kozach

Wójt gminy informuje, że ogłoszony został konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu rozwoju
sportu w 2019 roku na terenie gminy. Kluby
sportowe działające na terenie naszej gminy
mogą składać oferty realizacji zadań w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, pił-
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publicystyka
Felieton

Prosta sprawa lub rozprawa

Może się wydawać, że większość społeczeństwa dość przeciętnie orientuje się w podstawowych zasadach prowadzenia postępowań
karnych i administracyjnych. W rzeczywistości wygląda to jednak jeszcze gorzej. Część
winy za ten stan rzeczy ponoszą sami funkcjonariusze i urzędnicy, którzy najczęściej
stoją po przeciwnej stronie barykady, broniąc
wyłącznie interesu państwa oraz instytucji,
które reprezentują. Może się zdarzyć, że brak
wiedzy obywatela w zakresie przysługujących
mu uprawnień jest bez skrupułów wykorzystywany przez prowadzącego sprawę do nadużycia swoich uprawnień w celu skrzywdzenia
petenta w postępowaniu. Oczywiście, przyjmując generalne założenie, że każdy z reprezentantów instytucji stojących na straży prawa jest zobowiązany ustawowo i etycznie do
uczciwego działania, takie sytuacje w ogóle
nie powinny mieć miejsca. Okazuje się, że
praktyka może być zupełnie inna, ponieważ
okoliczności skłaniają urzędników do manipulowania stronami, naciągania interpretacji,
nadużywania uprawnień i lekceważenia niekorzystnych orzeczeń.
Za bardzo przystępny przykład może posłużyć procedura stosowana przy ujawnieniu
wykroczenia. Większość ujawnionych wykroczeń może się zakończyć pouczeniem lub postępowaniem mandatowym. Nie podlega dyskusji fakt, że bezpośrednie nałożenie grzywny
jest prostym i szybkim rozwiązaniem, wygodnym zarówno dla nakładającego karę, jak
i dla sprawcy. Problem pojawia się wtedy,
gdy zachodzą wątpliwości, co do rzeczywistej
winy osoby. Przeciwne strony pozostają przy

swoich stanowiskach, nie przyjmują argumentów, nikt z nich nie ustępuje i wtedy też mogą
się pojawić dwie wersje zachowania funkcjonariusza lub urzędnika: „W takim razie przeprowadzimy czynności wyjaśniające w sprawie wniosku o ukaranie” lub... „Nie przyjmie
Pani/Pan mandatu? No to kieruję wniosek do
Sądu!”. Jedna i druga wypowiedź dotyczy tego
samego, ale wywierają one zupełnie inne wrażenie na wskazanym sprawcy. W pierwszej,
przedstawiciel prawa informuje obywatela,
że jego sprawa będzie rozpatrzona w normalnym trybie czynności wyjaśniających zgodnie
z art. 54 kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia. W drugim przypadku już wyraźnie sugeruje, że sięga po ostateczny argument w postaci wniosku o ukaranie do Sądu.
Jak zachowa się osoba, która w celu obrony
swojej racji musi najpierw odwołać się od
automatycznego wyroku nakazowego, a następnie uczestniczyć w sądowym procesie?
Przeważnie ucieknie od problemu i zadeklaruje gotowość przyjęcia mandatu karnego...
na co, według art. 99 kodeksu postępowania
o wykroczenia, jest już za późno:
„W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego
lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie
grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, któregof unkcjonariusz nałożył grzywnę,
występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.
We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie
uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy”. Z moich rozmów prowadzonych z ludźmi, przekonywałem się, że nie

zawsze stosuje się ten zapis, który przecież jest
obligatoryjny i nie przewiduje okoliczności
rozmyślenia się po faktycznej odmowie.
Ostatnie, głośne medialnie wydarzenie dotyczące prowokacji przeprowadzonej przez
przedstawicielki organu skarbowego metodą
„wymiany przepalonej żarówki” każe się nam
poważnie zastanawiać nad szczelnością granic
wyznaczanych przez etykę zawodową reprezentantów państwa prawa. Z drugiej strony,
do Sejmowej Komisji Petycji wpłynęła niedawno petycja w sprawie likwidacji stosowania pouczeń przez policjantów, argumentowana kategorycznym, niepopartym żadnymi
dowodami twierdzeniem, że stosowanie art.
41 kodeksu wykroczeń zachęca funkcjonariuszy do przyjmowania łapówek. Oczywiście,
są to jednostkowe przykłady, które nie obrazują całościowo tendencji obniżania jakości
funkcjonowania państwa prawa, jednak mogą
wzbudzać uzasadnione obawy o jego dalszy
los.
Nie ulega wątpliwości, że zdrowe i prawidłowo funkcjonujące społeczeństwo przestrzega
obowiązujących zasad, co w efekcie przynosi
wszystkim wymierne korzyści; zarówno państwu, jak i jego obywatelom. Działania podejmowane wyłącznie w celu osiągania doraźnego, materialnego zysku, później i tak okażą się
szkodliwe. Uczciwe i solidne państwo opiera
się na etycznym autorytecie swoich przedstawicieli. Jest to zbyt cenna wartość, aby trwonić
ją w bezrefleksyjnej pogoni za wątpliwej jakości wynikami, uzyskiwanymi poprzez nadużycie przysługujących środków.
(Sebastian Harężlak)

Oszuści nadal aktywni
Dokładnie rok temu, zwróciliśmy się do
mieszkańców z prośbą o czujność, przedstawiając najpopularniejsze metody działania
oszustów i sposoby dokonywania przez nich
przestępstw. Niestety, okoliczności zmuszają
do ponowienia apelu o wzmożoną ostrożność
wobec podejrzanych działań. Okazuje się, że
przestępcy wykorzystują zarówno stare, jak też
i nowe praktyki. Szczególnie należy zwrócić
uwagę na wszelkie publiczne zbiórki pieniędzy,
które mogą się okazać nielegalnymi. Na głównej stronie internetowej: slaska.policja.gov.pl
znajduje się opis dotyczący fałszywej zbiórki
prowadzonej przez oszustów podających się za
wolontariuszy Stowarzyszenia Regionalnego
Głuchoniemych Dzieci i Inwalidów w Europie.
Nr 1 - styczeń 2019

Co kilka dni w najpopularniejszych polskich
portalach internetowych pojawiają się informacje o awariach bezpieczeństwa w bankowości internetowej oraz włamaniach na osobiste konta.
Do jednostek Policji (w tym do naszego Posterunku) zgłaszają się osoby, które w rozmowach
telefonicznych są nakłaniane do określonych
czynności przez dzwoniących podających się za
funkcjonariuszy służb, zmierzających ostatecznie do przekazania im pieniędzy.
Zachowujmy najważniejsze zasady bezpieczeństwa stosując się do reguł:
• każdy funkcjonariusz Policji powinien posiadać przy sobie legitymację służbową, a dyżurny
właściwej miejscowo jednostki może szybko
potwierdzić, czy dana osoba jest faktycznie po16

licjantem wykonującym czynności służbowe
w tym rejonie,
• inicjatywa powinna się znajdować po naszej
stronie, nie dajmy się zdominować i nie wykonujmy narzuconych nam przez rozmówcę
poleceń, zawsze sprawdzajmy wiarygodność
dzwoniących/odwiedzających nas osób,
• konsultujmy się z najbliższymi, a w przypadku
wątpliwości, zadzwońmy na znany nam, konkretny numer telefoniczny do najbliższej jednostki Policji lub dzielnicowego, dzięki którym
wstępnie rozpoznamy ewentualne działanie
przestępcze,
• nie działajmy w pośpiechu, nie dajmy się zwieść
niską ceną lub barwną opowieścią oszusta,
• interesujmy się znanymi nam osobiście osoba-

historia
DUABUSCAPRIS

Andrzej Herman przykładem chłopskiego awansu społecznego
Urodził się ok. 1581 roku w Kozach. Jego ojciec (którego imienia nie znamy) był chłopem
pańszczyźnianym, żyjącym zapewne z uprawy
roli i hodowli bydła. Rodzina Hermanów obciążona powinnościami feudalnym i wiodła
ciężki żywot, jak większość ówczesnych mieszkańców wsi Rzeczypospolitej. Ich panem był
Paweł Gierałtowski herbu Szaszor, dziedzic
wsi: Kozy, Głębowice i Gierałtowice. Zarówno
Andrzej, jego rodzice, jak i pozostali mieszkańcy Kóz byli ewangelikami.
Andrzej Herman jest pierwszym w historii

kich, w szkołach dystryktowych. W praktyce,
z możliwości kształcenia w stopniu podstawowym korzystali nieliczni. Dla mieszkańców
dóbr Gierałtowskich taka szkoła funkcjonowała przy zboże w Głębowicach. Zapewne tam,
pod okiem jej nauczyciela ks. Jakuba Bythnera,
Andrzej Herman zetknął się z podstawami czytania, pisania, liczenia, łaciny i słowem Pisma
Świętego. Kolejnym etapem jego naukowej
drogi, tym razem potwierdzonym historycznie,
był protestancki Gdańsk, a konkretnie Gdańskie Gimnazjum Akademickie prowadzone

Kościół franciszkanów w Gdańsku,
dawne Gdańskie Gimnazjum Akademickie

mieszkańcem Kóz, który znacząco zapisał się
w dziejach naszej miejscowości, i nie tylko.
Od wczesnych lat swojego życia wykazywał
chęć do zgłębiania tajemnic wiary i nauki. Owe
predyspozycje zauważył zapewne ówczesny
koziański duszpasterz, ks. Jan Praetorius – minister zboru kalwińskiego w dobrach Pawła
Gierałtowskiego. Namówił on dziedzica, aby
swego poddanego kształcił dalej. Na ówczesnej małopolskiej szesnastowiecznej wsi, synowie chłopscy mogli pobierać naukę jedynie
w szkółkach parafialnych prowadzonych przez
plebanów bądź w środowiskach protestanc-

w byłym klasztorze franciszkańskim na obrzeżach miasta. Była to szkoła średnia, jednak
charakter kształcenia był wybitnie akademicki. Wykładowcą był tam m.in. wybitny gdański filozof, historyk i teolog kalwiński Bartłomiej Keckerman. Andrzej Herman na naukę
w gimnazjum został zapisany w sierpniu 1600
roku. W księdze wpisów uczniów jego nazwisko i miejsce pochodzenia brzmiały: „Andreas HermannusCosiensis Polonus” (Andrzej
Herman z Kóz/Kozianin Polak).
Po trzyletniej edukacji w Gdańsku, pan feudalny Hermana skierował go na uniwersytet do

mi starszymi, szczególnie mieszkającymi samotnie, ponieważ to one są głównym celem ataku
przestępców, pytajmy ich, czy w ostatnim czasie
ktoś nie próbował namówić ich na zakup rzeczy,
złożenia datku lub podpisania nowej umowy,
• pilnujmy naszych dokumentów, kart i haseł
(pinów),
• zwracajmy uwagę na dokładne adresy otwierających się w przeglądarce stron (szczególnie
bankowości internetowej), wygląd nakładki
używanej przez program oszustów, może być
łudząco podobny do oryginalnej,
• unikajmy skanowania za pomocą telefonów
kodów QR niewiadomego pochodzenia udostępnianych w miejscach publicznych.

Informujemy, że od 1 grudnia 2018 roku kierownikiem Posterunku Policji w Kozach jest
aspirant Piotr Klim.
W Policji służy od 1991 roku, najpierw w Wydziale Prewencji Komendy Rejonowej Policji
w Bielsku-Białej, następnie w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na stanowisku referenta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego
Wydziału Prewencji. W 2015 roku objął tam
stanowisko kierownika Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Od 1 grudnia 2018 roku,
rozkazem Komendanta Miejskiego w Bielsku-Białej, został kierownikiem Posterunku Policji
w Kozach. Telefon służbowy: 33 813 07 40.

niemieckiego Heidelbergu, gdzie jego przyjęcie
odnotowano 17 czerwca 1603 roku. Na kierunku „Święta teologia” w kalwińskim uniwersytecie kozianin studiował bezpłatnie, zapewne
ze względu na swoje chłopskie pochodzenie.
Z tego okresu życia Andrzeja Hermana znane
są jego jedyne teksty pisane. Opublikowano
je w zbiorze utworów, których autorami byli
studenci, a teksty będące utworami poetyckimi
napisane były po łacinie, grecku i hebrajsku.
Po zakończonej edukacji w 1607 roku Andrzej
Herman powrócił w rodzinne strony, krótko
posługując, jako diakon, w zborze w Głębowicach. W tym samym roku, 11 listopada dziedzic Kóz zwolnił Andrzeja Hermana z zależności feudalnej, jak odnotowano: „za pilnemi
naukami dla potrzeb swoich”. Odtąd Herman,
już jako wolny człowiek, oddał się w pełni posłudze duchowej wyznawcom kalwinizmu na
ziemi małopolskiej. Od 1610 roku posługiwał
krakowskim protestantom, zarówno kalwinom
jak i luteranom, polsko- i niemieckojęzycznym,
sprawując funkcję ministra krakowskiego zboru ewangelickiego, który ze względu na liczne
prześladowania, swoją siedzibę miał we wsi
Aleksandrowice (dziś dzielnica Krakowa), a od
1613 roku we wsi Wielkanoc (okolice Miechowa), gdzie pełnił posługę duszpasterską aż
do swojej śmierci w 1630 roku. Ks. Andrzej
Herman był pierwszym kozianinem, który
ukończył wyższe studia, pierwszym księdzem
pochodzącym z Kóz oraz pierwszym w historii
Kóz autorem tekstów literackich żyjącym ponad 400 lat temu. Miał dwóch synów: Pawła
i Stanisława, którzy również byli duchownymi
ewangelickimi.
(Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano informacje zawarte w: „Reformacja w Krakowie”, red. Z. Noga, Kraków 2018.

aspirant Piotr Klim,
kierownik Posterunku Policji w Kozach

(Sebastian Harężlak)
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zapowiedzi

Ferie w Domu Kultury Dom Kultury zaprasza

Warsztaty taneczne
Klub Sportowy RootArt wraz z Domem Kultury zaprasza dzieci na warsztaty taneczne
od 11 do 15 lutego 2019 roku w godz. 7.00
– 15.30, podczas których można miło spędzić
czas. W programie: zajęcia plastyczno-techniczne, taneczne, muzyczne, gra w terenie, wycieczka i wyjazd na sanki /zależne od pogody/.
Codziennie ciepły posiłek. Koszt 400 zł (dla
dzieci uczestniczących codziennie w zajęciach
RootArt koszt 350 zł).
Zapisy po numerem tel. 503 917 102
Bal Karnawałowy
Zapraszamy dzieci od lat 2 – 13 lutego 2019
roku o godz. 16.00 na „Bal Karnawałowy”.
Wstęp 5 zł (płatne przy wejściu na salę).
Reksio z wizytą w Kozach
Zapraszamy dzieci od lat 6 – od 18 do 22 lutego 2019 roku w godz. 9.00-14.00 na zajęcia
feryjne pt. „ Reksio z wizytą w Kozach”. Dzieci
będą mogły spotkać się z ciekawymi ludźmi,
zapoznać się z animacją filmową, zwiedzić
Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
oraz wziąć udział w grach i zabawach z Reksiem. Codziennie słodka bułka i soczek. Koszt
100 zł. Zapisy w Domu Kultury.
TIME TO DANCE
Pięciodniowe ferie taneczne „TIME TO
DANCE” w ramach Beskidzkiej Zimy Baletowej. W programie: balet, modern jazz, modern gymnastic dance, contemporary dance,
dance theatre, elementarne zadania aktorskie,
ekspresja sceniczna. Zajęcia odbywać będą
się w Domu Kultury w godzinach 10.00-12.00
(18.02.2019 – 22.02.2019 r.). Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Koszt: 200 zł
(10 godzin zajęciowych). Zapisy obowiązkowe,
ilość miejsc ograniczona! Zapraszamy.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania warsztatów lub zwiększenia kosztów za
warsztaty w przypadku małej ilości chętnych.
Zapisy przyjmujemy pod nr tel.: 507 226 384.
Więcej szczegółów: www.studiomovement.pl
Rozmowy o świetle – warsztaty fotograficzno-filmowe
Zapraszamy młodzież od lat 14 we wtorek,
19 lutego, w godz. 10.00-13.00 na warsztaty
fotograficzne–filmowe. W programie warsztatu:
sposoby opowiadania obrazem, odwzorowanie
przestrzeni optyką, budowanie narracji światłem.
Wstęp wolny (zachęcamy do wcześniejszego
kontaktu telefonicznego: 338174 232).

18 stycznia, godz. 18.00
„Przygoda z radiem w plecaku” - pokaz filmu
z wyprawy do Kirgistanu (Pałac Czeczów)
22 stycznia, godz. 17.00
wykład prof. Janiny Falkowskiej „Główna tematyka kina artystycznego w Polsce powojennej”
z cyklu „Akademia filmowa” (Pałac Czeczów)
29 stycznia, godz. 17.00
I spotkanie integracyjne Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozach (Pałac Czeczów)
5 lutego, godz. 17.00
wykład/warsztaty Iwony Kusak „Komunikacja interpersonalna” (Pałac Czeczów)
5 lutego, godz. 18.00
Odtworzone historie - wernisaż wystawy Bartłomieja Hałata (galeria w Pałacu Czeczów)
7 lutego, godz. 18.00
Przesłuchania (popisy) adeptów Młodzieżowej Orkiestry Dętej (Pałac Czeczów)
12 lutego, godz. 17.00
wykład Mirosław Frączka „Madera wzdłuż
i wszerz” (Pałac Czeczów)
15 lutego, godz. 18.00
Transition – koncert Pawła Stępnia (sala widowiskowa Domu Kultury, bilet wstępu: 40 zł)

Gminna Rada Seniorów
Gminna Rada Seniorów życzy wszystkim mieszkańcom gminy Kozy w 2019 roku wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz radości w każdym dniu
życia. Informujemy, że Gminna Rada Seniorów
pełni dyżury w Domu Kultury, w każdy ostatni
czwartek miesiąca, w godz. 17.00-18.00, w sali
nr 11 (parter DK), gdzie można składać uwagi,
(GRS)
wnioski i propozycje.

Muzyczne iluzje
Transition to prawdopodobnie pierwszy taki
duet na świecie – jak twierdzą jego twórcy
– muzyk Paweł Stępień i iluzjonista Adrian
Mitoraj. Proponują publiczności wyjątkowe
połączenie muzyki z magią – „wszystko po to,
aby wprowadzić widzów w tajemniczy inny wymiar dostarczanej rozrywki.” To niecodzienne
wydarzenie odbędzie się również i w Kozach!
Zapraszamy Państwa serdecznie do sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach 15 lutego
o godz. 18:00. Cena wstępu to 40 zł.
Szczegółowe informacje na temat imprezy,
znajdą Państwo na stronie Domu Kultury:
www.domkultury.kozy.pl.
(DK)

Zaproszenie
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza
mieszkańców do obejrzenia wystawy jubileuszowej pt. „Droga do niepodległości mieszkańców powiatu bielskiego”.
Wystawa będzie dostępna w galerii Pałacu Czeczów od 22 stycznia do 31 stycznia w godzinach od 9.00 – 18.00.
Wystawę tworzy 12 roll-upów przygotowanych przez biblioteki powiatu bielskiego, w tym bibliotekę w Kozach.

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

Jedynka z nową elewacją
W ubiegłym roku zakończył się pierwszy etap termomodernizacji Szkoły
Podstawowej nr 1 przy pl. ks. Karola Kochaja. Wykonane prace pokazujemy na zdjęciach, o drugim etapie informujemy w artykule o inwestycjach
planowanych w 2019 roku (czyt. strona 5).
(red)

Decyzją konserwatora zabytków elewacja na tzw. starej części
szkoły nie została ocieplona, otrzymała natomiast nową kolorystykę

Nowa stolarka okienna, nowe pokrycie dachu,
ocieplenie elewacji
Winda dla osób niepełnosprawnych, 4 przystanki, winda dla 8 osób
lub 630 kg udźwigu

Wybudowano szyb windowy dla dźwigu osobowego, wymieniono
na nową stolarkę okienną, ocieplono ściany

Do kasy Gminy wpłynie prawie 40% udziału z Twojego podatku
(PIT) tylko wtedy, gdy w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2018 r.
wskażesz swój koziański adres zamieszkania.
			
Zyskasz Ty i Twoja gmina!

Nowa witryna aluminiowa, nowy daszek
nad wejściem, ocieplenie elewacji oraz likwidacja schodów

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
ul. Generała Stanisława Maczka 73,
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 499 80 00
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Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
tel. 33 829 86 50

Koziańskie Wiadomości

