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foto: arch. DK

Sylwestrowa noc

Punktualnie o północy, w sylwestrową noc powitaliśmy Nowy
Rok. Spora grupa mieszkańców oczekiwała go w parku przy
Pałacu Czeczów, by wspólnie cieszyć się z jego nadejścia. Nie
zabrakło szampana, oficjalnych życzeń noworocznych, a na
zakończenie – pełnego magii widowiska z pogranicza teatru
i sztuki cyrkowej przygotowanego przez Teatr Ognia Tesserakt. Redakcja Koziańskich Wiadomości życzy wszystkim czytelnikom pomyślności i dobrego, 2020 roku.
(dk/r)

Bibliotekarz z pasją

foto: arch. GBP

W grudniu i na początku stycznia w galerii Pałacu Czeczów
można było obejrzeć wystawę prac pracownika naszej biblioteki, Tomasza Bednarskiego. Ekspozycja prezentowała blisko 20 prac wykonanych w drewnie, z których większa część
powstała w ciągu ostatnich dwóch lat. Prace, pod wspólnym
tytułem „Metamorfozy”, ukazują drogę twórczych poszukiwań. Autor prac już od blisko ćwierć wieku zajmuje się sztuką – na początku było to przede wszystkim malarstwo, ale to
jednak rzeźbienie w drewnie jest dla twórcy największą pasją.
Do rozmowy z panem Tomaszem powrócimy w kolejnym
(gbp)
wydaniu Koziańskich Wiadomości.		

Świąteczna energia

foto: arch. DK

Czas przedświąteczny zaowocował sporą aktywnością grup społecznych i stowarzyszeń. Spotkania wigilijne kolejno wypełniały
sale Domu Kultury w Kozach: harcerze (szerzej o tym na stronie
3), emeryci, uczniowie szkół i inni. Tradycja wigilijna umożliwiła
chwilowe oderwanie się od codzienności, integrację i dzielenie
się radością świąteczną. Tak było m.in. podczas tradycyjnej wigilii osób samotnych (na zdjęciu). Pojawiły się też działania w zaskakującej formie. Fotograficy grupy Fotoplastikon spotkali się
z bohaterami swoich prac, by uczestniczyć w zaimprowizowanej
sesji fotograficznej. Matki przybyły z niemowlętami do parku, by
wspólnie pod koziańskim platanem odtańczyć radosny, świątecz(dk/red)
ny taniec.				

Powstała zniczodzielnia

foto: arch. UG

Na terenie koziańskiego cmentarza utworzone zostało specjalne
miejsce, w którym można zostawić niewykorzystane lub wypalone już znicze. Wszystko po to, aby spożytkował je ktoś inny, np.
dokupując jedynie odpowiedni wkład i stawiając następnie na
nagrobku. Warunkiem jest, aby pozostawiane znicze były kompletne, niezniszczone i pozbawione zużytych wkładów. Zniczodzielnia nie jest przypadkowym działaniem, bo wpisuje się w prośrodowiskowe inicjatywy podejmowane przez gminę. Pomysł ma
na celu ograniczenie odpadów, które najczęściej trafiają do kontenerów na cmentarzu i nie są segregowane, a przez to nie podlegają
recyklingowi. – Chcemy również w ten sposób zwrócić uwagę na
liczbę powstających odpadów. Bądźmy wspólnie odpowiedzialni
za nasze środowisko – apelują pomysłodawcy zniczodzielni. (r)

WYDARZENIA

Harcerze świątecznie

Jeszcze przed świętami odbyło się XIX Harcerskie Spotkanie Pokoleń.
Harcerze, zuchy, rodzice i seniorzy oraz przedstawiciele Hufca Beskidzkiego i gminy Kozy wspólnie spędzili czas w wyjątkowej atmosferze. „Wesoła
Gromada” przygotowała jasełka, ze spotkania zabrać można było Betlejemskie Światło Pokoju i włączyć się w akcję „Czekoladowe życzenia”. Był czas
na kolędowanie, wspólne rozmowy, dzielenie się opłatkiem i życzenia. Harcerze dziękowali też za dotychczasową współpracę, a wyróżnienie przyznane przez Związek Harcerstwa Polskiego i Komendę Hufca Beskidzkiego za
pomoc i wspieranie rozwoju harcerstwa przypadło również gminie Kozy.
– Drużyny harcerskie to miejsca, w których wiele osób ukształtowało swój
charakter i nauczyło się szacunku do innych. Wsparcie codziennych działań
Błękitnej Drużyny w miarę naszych możliwości jest dla nas naturalnym krokiem. Liczba osób podczas tego spotkania pokazuje, jak ważne dla naszej
koziańskiej społeczności jest harcerstwo – mówi Marcin Lasek, zastępca
wójta gminy Kozy. Poczynania 37 BDH „Błękitnej Drużyny” śledzić można za pośrednictwem serwisu społecznościowego facebook.com, znajdując
profil koziańskich harcerzy poprzez wpisanie nazwy w wyszukiwarce. (MS)
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Nowe linie autobusowe

W sierpniu informowaliśmy o inwestycjach związanych
z zakupem nowych autobusów przez Beskidzki Związek
Powiatowo-Gminny, którego jednym z założycieli jest
gmina Kozy. Tymczasem od Nowego Roku wszystkie linie
autobusowe komunikacji beskidzkiej otrzymały numery.
Przez naszą miejscowość przebiegają trasy 5 linii autobusowych, szósta to bezpośrednie połączenie naszej miejscowości z Bielskiem-Białą na trasie do Kamieniołomu. Nasi
mieszkańcy mogą korzystać z następujących linii:
109 – Bielsko-Biała – Kozy Kamieniołom
110 – Bielsko-Biała – Kęty
111 – Bielsko-Biała – Czaniec
112 – Bielsko-Biała – Porąbka Kozubnik
113 – Bielsko-Biała – Czernichów
114 – Bielsko-Biała – Międzybrodzie
(red)

Blisko 13 tysięcy mieszkańców

Tradycyjnie w styczniu prezentujemy
opracowanie przygotowane przez Urząd
Stanu Cywilnego w Kozach odnoszące
się m.in. do liczby mieszkańców w naszej
miejscowości, najczęściej wybieranych
imion dla dzieci czy obcokrajowców zamieszkujących w naszej gminie. Poniżej
statystyczne opracowanie w odniesieniu
do 2019 roku.

Ewidencja ludności
foto: arch. blekitnadruzyna
• urodziło się 136 dzieci, w tym 72 chłopców i 64 dziewczynki (w 2018 r. – 138
dzieci) najpopularniejsze imiona wybierane dla chłopców to Franciszek, a dla
dziewczynek Emilia,
• zmarły 143 osoby, w tym 69 mężczyzn
i 74 kobiety (w 2018 r. – 117 osób),
• związek małżeński zawarło 101 mieszkańców, 54 mężczyzn i 47 kobiet
(w 2018 r. – 130 osób).
Na koniec 2019 roku gmina Kozy liczyła
12 980 mieszkańców, w tym 6 248 mężczyzn i 6 732 kobiety (w 2018 r. – 12 941
mieszkańców):
• 12 815 mieszkańców zameldowanych było na pobyt stały (w tym 16
obcokrajowców),
• 165 mieszkańców zameldowanych
było na pobyt czasowy (w tym 27
obcokrajowców).
Urząd Stanu Cywilnego w Kozach rejestruje liczbę zawartych małżeństw, zgonów, urodzeń na terenie gminy Kozy.
W większości przypadków zdarzenia te dotyczą mieszkańców naszej gminy. Sporzą-

dzane są również akty, dotyczące zdarzeń
powstałych za granicą i są wpisywane do
rejestru stanu cywilnego.

Sporządzono:
• 56 aktów małżeństwa (w 2018 r. – 86
aktów małżeństwa), z tego:
• 33 akty małżeństwa dotyczyły ślubów
wyznaniowych (w 2018 r. – 50 aktów),
• 20 aktów małżeństwa dotyczyło ślubów
cywilnych (2018 r. – 28 aktów),
• 3 akty małżeństwa dotyczyły ślubów
zawartych za granicą i zostały wpisane
do rejestru na wniosek osoby zainteresowanej (Niemcy – 2, Wielka Brytania
– 1). W 2018 r. było to 8 aktów,
• 80 aktów zgonu (w 2018 r. – 73 akty),
w tym 4 akty dotyczyły zgonów za granicą: Francja, Austria, Egipt, Niemcy
i zostały wpisane do rejestru,
• 20 aktów urodzenia dotyczyło urodzeń
za granicą (Wielka Brytania – 9, Irlandia
– 4, Niemcy – 4, Czechy – 1, Islandia
– 1, USA – 1) i zostały wpisane do rejestru. W 2018 r. było to 13 aktów.
W 2019 roku 456 par z naszej gminy obchodziło swoje jubileusze małżeńskie:
porcelanowe gody (20 lat) – 64 pary,
srebrne gody (25 lat) – 71 par, perłowe
gody (30 lat) – 63 pary, koralowe gody (35
lat) – 75 par, rubinowe gody (40 lat) – 69
par, szafirowe gody (45 lat) – 51 par, złote
gody (50 lat) – 30 par, platynowe gody (55
lat) – 21 par, diamentowe gody (60 lat) – 9
par, żelazne gody (65 lat) – 3 pary.
(usc)

Liczba mieszkańców w gminie Kozy

mężczyźni
6 248

kobiety
6 732

Liczba urodzeń w gminie Kozy

chłopcy
72

dziewczynki
64

12 980

mieszkańców
zamieszkiwało gminę Kozy
w 2019 roku

456

par w ubiegłym roku
obchodziło jubileusze małżeńskie
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GOPS - godziny otwarcia

Informujemy, iż od stycznia 2020 r. zmieniły
się godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach. GOPS czynny jest:
poniedziałek		
wtorek			
środa 			
czwartek		
piątek			

7.00 - 15.00
7.00 - 15.00
7.00 - 15.00
7.00 - 17.00
7.00 - 13.00

Zaproszenie

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Kozach zaprasza członków
spółki wodnej na Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów, które odbędzie się w piątek,
24.01.2020 r. o godz.9.00 w Pałacu Czeczów w Kozach.

				(ug)

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 października 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U.2019, poz. 1981),
czas trwania kwalifikacji wojskowej na
terenie państwa ustala się na okres od
dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia.
Na terenie powiatu bielskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona
w dniach od 3.02.2020 r. do 16.03.2020 r.
Dla osób z terenu gminy Kozy wyznaczono termin od 2.03.2019 r. do
3.03.2019 r. Dzień 18.03.2019 r. został przewidziany do wezwania kobiet
poddanych obowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
• mężczyzn urodzonych w 2001 roku,
• mężczyzn urodzonych w latach 19962000, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej,
• osoby urodzone w latach 1999-2000,
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 1996-2001,
posiadające kwalifikacje przydatne do
czynnej służby wojskowej oraz kobiety
pobierające naukę w celu uzyskania tych
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2019/2020 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
kwalifikacji wojskowej do końca
roku kalendarzowego, w którym
kończą 24 lata życia, 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.

U W A G A !!!

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej w 2019 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 PODLEGAJĄCE
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.

GMINA

Stawki podatku w 2020 roku

od nieruchomości dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych wyniosą:

1. od budynków mieszkalnych lub ich
części z wyjątkiem zajmowanych na
prowadzenie działalności gospodarczej
0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
– wzrost o 0,08 zł,
2. od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz
od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – wzrost o 1,75 zł,
3. od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – wzrost o 0,59 zł,
4. od budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza 4,70 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej – bez zmian,
5. od garaży poza budynkami mieszkalnymi 6,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – bez zmian

6. od pozostałych budynków lub ich
części zajętych na inne cele niż wymienione w pkt 1-5. w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – wzrost o 0,43 zł,
7. od budynków lub ich części związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń 4,87 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej – wzrost
o 0,26 zł,
8. od budowli – od ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
a) związanych z kanalizacją sanitarną –
0,5% – bez zmian,
b) pozostałych – 2% – bez zmian,
9. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna 0,95 zł od 1
m2 powierzchni – wzrost o 0,06 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzch-

niowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha
powierzchni – wzrost o 0,26 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego –
0,42 zł od 1 m2 powierzchni – bez
zmian,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji /Dz. U. z 2018 r. poz.
1398 oraz z 2019 r. poz. 730/ i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego – 0,42 zł od 1 m2 po(ug)
wierzchni – bez zmian.		

Samorządowa młodzież

We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęła
swoją kadencję Młodzieżowa Rada Gminy. To organ działający przy Radzie Gminy
mający 15 radnych juniorów, uczęszczających na co dzień do koziańskich szkół.
Rada podejmuje działania z myślą o najmłodszych kierując je głównie do uczniów
szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego. Blisko 5 miesięcy działalności to czas wielu pomysłów, dyskusji i podejmowanych inicjatyw. Przyznać trzeba,
że młodzież nie próżnuje, a chęci i zaangażowanie wydają się napędzać kolejne pomysły. Warto bowiem zwrócić uwagę, że
wśród radnych są ci, którzy w perspektywie
kilku lat wejdą w dorosłe życie, ale też tacy,
którzy w najbliższych latach zdobywać
będą swoje doświadczenia w szkolnych ławach. Co do tej pory udało się zrealizować
koziańskiej młodzieży? To przede wszystkim zawiązanie się rady, poszerzanie wiedzy samorządowej z zakresu prawa, udział
w ważnych dla gminy uroczystościach, ale
też ciekawe akcje – zbiórka koców i ręczników dla zwierząt z Miejskiego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt czy I Gminny
Konkurs Ekologiczny dla młodzieży z gmi-

ny Kozy. Powołano też dwa zespoły, mające skupiać się na pracach dotyczących danych obszarów – ds. sportu i turystyki oraz
artystyczno-ekologiczno-społecznych.
Dotychczasowe działania MRG podsumowała podczas grudniowego posiedzenia,
zatwierdzając równocześnie swoje plany
na 2020 rok. Te wydają się być bardzo ambitne. To m.in. kontynuacja i rozwój działań proekologicznych – sprzątanie świata
(np. akcje TrashTag Challenge), sadzenie
drzew czy ponowna organizacja konkursu
o tej tematyce. Intrygująco brzmi pomysł

foto: arch. MRG
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związany z kinem letnim, ale też zapowiedź
innych działań. – Mamy głowy pełne pomysłów i chcemy je realizować. Równocześnie jesteśmy otwarci na Państwa
propozycje. Dlatego prosimy, by znaleźć nas na facebooku lub napisać maila
mrgkozy@gmail.com – zachęcają wspólnie przedstawiciele MRG. By zobaczyć,
jak funkcjonuje koziańska młodzież
w samorządowych ryzach zachęcamy
do odwiedzenia sesji MRG. Ta najbliższa zaplanowana została na 14 marca br.
(ms)
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Jasełka integracyjne

foto: arch. SP1

Wolontariat w „Baczyńskim”

foto: arch. Liceum

Już od ponad 20 lat dla nauczycieli i pedagogów specjalnych oraz
uczniów z klas integracyjnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach,
grudzień to bardzo szczególny czas. Wypełniony nutą wspólnie śpiewanych kolęd i przygotowaniami do Jasełek integracyjnych.
W tym roku w atmosferę świąt Bożego Narodzenia uczniowie i nauczyciele SP nr 1 wprowadzili zaproszonych gości 19 grudnia. Jasełka, jak co roku odbyły się w sali widowiskowej Domu Kultury. Także
tym razem nie zawiedli specjalni goście, z myślą o których przygotowano uroczystość. Byli wśród nich absolwenci z klas integracyjnych
oraz podopieczni OREW-u wraz z opiekunami i panią dyrektor
Magdaleną Tumo. Przy stołach zasłanych białym obrusem, wszyscy
obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy II c pod
opieką wychowawczyń, pani Grażyny Bąk i pani Eweliny Honkisz.
Jasełka, o czym przypomniał ksiądz Przemysław Kramarz, wywodzą
się od staropolskiego słowa „jasło” oznaczającego żłób. Tym razem
jednak w historię o narodzinach Jezusa wpleciony został także wątek
ekologiczny. Do Jezuska leżącego w żłóbku przyszły wraz z orszakiem
Trzech Króli leśne zwierzęta ze swoimi darami, ale także skargami na
to, że woda i powietrze są zatrute. W tej historii dzieci, które odwiedziły Jezuska przyszły z pomocą zwierzętom. Miejmy nadzieję, że to
przesłanie znajdzie swoich naśladowców nie tylko wśród dzieci.
Nie tylko Jasełka, ale także Jasełka na Bis i koncert kolęd spotkały
się z ciepłym przyjęciem. Nauczyciele i uczniowie SP nr 1 dziękują
wszystkim gościom, którzy zakupili rozprowadzane w trakcie uroczystości cegiełki. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na organizację przyszłorocznych Jasełek oraz działania szkolne, które pomagają
(SP)
poznać, zrozumieć i zaakceptować osoby niepełnosprawne.

Przy choince

Jeśli ktoś myśli, że składanie życzeń przez młodych ludzi wyszło
„z obiegu”, to się myli. Corocznie, od końca 1993 roku (!) pielęgnujemy ten sposób na spotkanie twarzą w twarz, słowo w słowo. Gościnny Dom Kultury przyjmuje nas przy pięknej choince, byśmy mogli się przemieszczać albo biesiadować, śpiewać...
Łączymy się, budując relacje. Atmosfera jest niezmienna mimo
upływu czasu. Podzieliłam się tą refleksją z dociekliwymi Michałami, przysiadając na chwilę na schodach sceny (wysłuchały już
niejedno zwierzenie), którzy doskonale czują „ducha Baczyńskiego”, a są z nami dopiero od kilku miesięcy. Do podtrzymywania tradycji mobilizowali nas tegoroczni maturzyści. Dzięki
ich namowom nie zrezygnowaliśmy z występów klas i nauczycieli... Niewymuszone bisy cieszą zmęczone półroczem umysły.
W lutym pokażemy „Studniówkę”. Pozdrawiamy wszystkich,
którzy mają z naszej szkoły dobre wspomnienia. Jesteśmy. Zapraszamy.
(Alina Nowak)

W tym roku szkolnym z nową energią, świeżością i zapałem
rozpoczęliśmy działalność szkolnego wolontariatu. Działalność skierowana jest do tych, którzy:
• lubią pomagać innym,
• chcą poświęcać część swojego wolnego czasu,
• chcą podarować innym np. dobre słowo, rozmowę, wiedzę
i umiejętności.
Młodzież LO z entuzjazmem i dużym zaangażowaniem odpowiedziała na te wyzwania, włączając się w różne działania na
rzecz innych. W październiku, sadząc żonkilowe cebulki, organizując kawiarenki „Pod Dobrym Aniołem”, przypięczętowaliśmy rozpoczęcie w naszej szkole Ogólnopolskiego Programu
„Pola Nadziei 2019”, wspierającego Stacjonarne Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, który ma na
celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym, przebywającym w hospicjach oraz
ich rodzinom. Nawiązaliśmy również współpracę z Placówką
Wsparcia Dziennego w Kozach poprzez pomoc dzieciom
w nauce. Na przełomie listopada i grudnia przeprowadziliśmy
na terenie szkoły zbiórkę darów rzeczowych na rzecz dzieci
polskich mieszkających na Kresach Wschodnich pod hasłem „Paczka Mikołajkowa” oraz wzięliśmy udział w dwudniowej zbiórce żywności organizowanej przez Caritas w Bielsku-Białej w sklepie Biedronka w Kozach pod hasłem „Tak.
Pomagam!”. Odwiedziliśmy również ze Świętym Mikołajem
dzieci z Ośrodka Rehabiltacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach. To spotkanie było pełne wzruszeń,
wrażeń, emocji i zapewne na długo pozostanie w naszych sercach. Przeczytałam kiedyś takie słowa: „Posiadanie wielkiego
serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym”. Zapewniamy Was,
że to jest prawda!!!
(Koordynator Szkolnego Wolontariatu Dorota Żarnowska)

Kolorowa choinka

„Vigilia” oznacza oczekiwanie, czuwanie, choinka symbolizuje „drzewo życia”, a światełka i lampki wieszane na niej,
mają ochronić nas przed złem i nawiązują do narodzonego Chrystusa. Gwiazda, która prowadziła Trzech Króli ma
wskazywać drogę do domu, łańcuchy symbolizują więzy rodzinne, słodycze – radość i szczęście, dzwonki ogłaszają dobrą nowinę zaś orzechy dobrobyt i zdrowie. Symbolika Świąt
Bożego Narodzenia zdominowała zajęcia z przedszkolakami
i dziećmi ze szkół podstawowych, które w grudniu odwiedziły bibliotekę. Dzieci śpiewały kolędy, wykonały kolorowe
(gbp)
szopki i choinki z papieru.				

INWESTYCJE

Beskidzka przebudowana

W grudniu ubiegłego roku zakończyły się roboty
związane z realizacją przez gminę Kozy inwestycji pt.
„Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach – etap II”. Wyremontowano odcinek drogi o długości prawie 840 mb od skrzyżowania z ul. Słoneczną
do zakończenia drogi. Wykonawcą robót była firma
STARBUD z Bielska-Białej. Łączny koszt inwestycji
wyniósł ponad 4,2 mln zł. Inwestycja była realizowana
ze środków własnych gminy oraz Narodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019, z którego gmina Kozy
otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów
kwalifikowalnych tj. kwoty ponad 1,8 mln zł. Przebudowa ul. Beskidzkiej stanowiła kontynuację planu modernizacji dróg na terenie gminy Kozy. W ramach inwestycji wykonano nową konstrukcję i nawierzchnię
jezdni i pobocza wraz ze zjazdami do posesji. Dokonano przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi.
Została wykonana kanalizacja deszczowa wraz z wylotami do potoku Kozówka, powstało nowe oświetlenie
uliczne w technologii LED oraz wykonano remont
istniejącej infrastruktury technicznej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z sięgaczami do posesji. W ramach
inwestycji przebudowano obiekt mostowy wraz z częściową regulacją koryta potoku w rejonie tego obiektu. Wprowadzono nowe oznakowanie oraz elementy
bezpieczeństwa ruchu. Równocześnie w czasie realizacji inwestycji Zakład Gazowniczy w Bielsku-Białej
wykonał remont istniejącej sieci gazowej wraz z przy(ug)
łączami. 				
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Kalendarium z realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, etap X

ZADANIE 2
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od granicy
gminy do torów PKP) w rejonie ulicy
Dolnej. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Zadania nr 2. Prace budowlane realizowane są na kanałach:
• „A” rejon ul. Orzechowej, Kęckiej,
• „B” rejon ul. Czystej, Kęckiej,
• „C” rejon ul. Czystej,
• „J” rejon ul. Modrzewiowej.
Wykonawca wybudował do tej pory ok.
1 521 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi
ok. 14% zaawansowania robót liniowych.

ZADANIE 3
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon
Krzemionki. Trwa budowa kanalizacji

sanitarnej w ramach Zadania nr 3. Prace
budowlane realizowane są na kanałach:
• „Ch” – rejon ul. Chmielowej,
• „C” – ul. Chmielowa/Agrestowa,
• „Br” – ul. Bratków,
• „W” – ul. Walentego.
Wykonawca wybudował do tej pory 4 700 m
kanalizacji sanitarnej, co stanowi ok. 55%
zaawansowania robót liniowych.

ZADANIE 4
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku
Pisarzówka, obejmującej rejony: Małe
Kozy, Wróblowice. Termin rozpoczęcia
robót przez wykonawcę tego zadania, tj.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o., planowany
jest w marcu 2020 r.

ZADANIE 5
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon
Stary Dwór. Pierwsze prace budowlane
rozpoczną się w styczniu br. na kanałach
„Bi”, „M” w rejonie ul. Białej.
Urząd Gminy wyraża nadzieję, iż tempo
robót budowlanych w ramach poszczególnych zadań nie ulegnie zmianie, a warunki
pogodowe będą sprzyjające.
Informacji na temat projektu oraz szczegółów dotyczących realizacji poszczególnych
zadań udzielają pracownicy biura Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w Urzędzie
Gminy Kozy, II piętro, pokój 23, strona
internetowa http://www.kozy.pl/jrp
(ug)
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Koziańskie Wiadomości
STYCZEŃ 2020

BUDŻET

Uchwała Budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy
UCHWAŁA NR XI/100/19
RADY GMINY KOZY
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.).
Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.

1.
2.

§ 1.
Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 83 416 126,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
a. dochody bieżące w kwocie
71 366 126,00 zł
w tym na programy z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
236 915,23 zł
b. dochody majątkowe w kwocie		
12 050 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
12 000 000,00 zł
Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 88 730 126,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a. wydatki bieżące w kwocie
67 503 445,00 zł
b. wydatki majątkowe w kwocie
21 226 681,00 zł
§ 2.
Wydatki bieżące budżetu obejmują:
a. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
39 072 657,70 zł
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 356 504,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
12 716 153,63 zł
b. wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących
6 507 526,00 zł
c. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
20 935 299,22 zł
d. wydatki na obsługę długu publicznego
725 000,00 zł
e. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
262 962,08 zł
Wydatki majątkowe obejmują:
a. inwestycje i zakupy inwestycyjne		
21 226 681,00 zł
w tym na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
13 450 000,00 zł
§ 3.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 5 314 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 5 314 000,00 zł.
Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 7 292 000,00 zł i rozchody
budżetu w łącznej kwocie 1 978 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do
niniejszej uchwały.
Ustala się limit zobowiązań w 2020 roku z tytułu:
a. przychodów z pożyczek w wysokości 7 292 000,00zł, w tym z pożyczek,
o których mowa w art. 90 w wysokości 3 680 000,00 zł,
b. kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000,00 zł.
§ 4.
Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 115 000,00 zł.
Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 565 000,00 zł, z czego:
a. rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 205 000,00 zł,
b. rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie 360 000,00 zł,

§ 5.
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2020,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy
oświatowych jednostkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 7.
Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1.
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych
programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 283 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 7 do niniejszej uchwały.
2.
Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do
niniejszej uchwały.
3.
Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
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 2 800 000,00 zł oraz wydatki na realizację
tego zdania w kwocie 2 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do
niniejszej uchwały.
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, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
6.
Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w wysokości 5 000,00 zł
przeznacza się na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami
– usuwanie azbestu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 8.

Ustala się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań w ramach Budżetu
Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

1.

§ 9.
Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury
w następujących kwotach:
a. dla Domu Kultury w Kozach 1 162 000,00 zł,
b. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 585 000,00 zł.

§ 10.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1.
Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych w § 3 ust. 3.
2.
Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami.
3.
Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
• zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków
europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
• zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te
nie pogorszą wyniku budżetu,
• zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4.
Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych
na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Kozy.
Przewodniczący Rady Gminy
Miłosz Zelek

BUDŻET

Dochody Budżetu na 2020 rok
Struktura dochodów budżetu

Wartość

Podatki i opłaty

10 747 200,00

Udział w podatku dochodowym

19 110 679,00

Dotacje na zadania zlecone i własne

20 775 544,23

Pozostałe dochody, w tym wpływy z najmu, usług, dywidendy
Subwencja ogólna

16 999 753,00

Dochody majątkowe, w tym dotacje celowe na inwestycje

Razem

Struktura dochodów budżetowych

12 050 000,00

83 416 126,00

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy na 2020 rok
Obszar funkcjonowania gminy

Wartość

Kanalizacja

16 018 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul .Kęcka
– w tym, wydatki poza projektem

PT – kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Drogi publiczne

3 058 681,00

Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
Budowa odwodnienia na ul. Jaskółczej
Modernizacja dróg gminnych

Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych

Opracowanie projektu odprowadzania wód deszczowych w rejonie ulic: Jaskółczej
oraz Jesionowej
Przebudowa ul. Pod Grapą wraz z obiektem mostowym w Kozach

Dochody majątkowe,
w tym dotacje celowe na
inwestycje
12 050 000,00 zł

Pozostałe dochody,
w tym wpływy z najmu,
usługi, dywidendy
3 732 949,77 zł

Podatki i opłaty
10 747 200,00 zł
Dotacje na zadania
zlecone i własne
20 775 544,23 zł

3 732 949,77
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Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ulic:
Podgórskiej i Wiejskiej
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa

12 000,00

Wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym
Administracja publiczna

Udział w podatku dochodowym
19 110 679,00 zł

Subwencja ogólna
16 999 753,00 zł

100 000,00

Projekt i wykonanie wentylacji w budynku przy ul. Szkolnej

Zakup serwera do Urzędu Gminy

Zakup programu płacowego Wizja dla GZOSiP

Bezpieczeństwo publiczne

81 000,00

30 000,00

Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Kobiernicach
oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
Oświata i wychowanie
550 000,00
Wymiana kotłowni wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w SP Nr 2
Pomoc społeczna

100 000,00

Modernizacja i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w GOPS
Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

992 000,00

Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na odbudowę Amfiteatru w Lipniku
Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego
Zabudowa punktów świetlnych

Instytucje kultury

Struktura wydatków budżetowych

Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach
Kultura fizyczna

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
w tym instytucje kultury
1 957 000,00 zł

Ochrona Środowiska,
gospodarka komunalna
i oświetlenie uliczne
4 823 966,00 zł

85 000,00

Rozbudowa kotłowni w CSW - etap II

Doposażenie placu zabaw - integracyjny plac zabaw – w ramach Budżetu Obywatelskiego

Razem

Drogi i transport publiczny
4 364 876,00 zł

Obszar funkcjonowania gminy

Wartość

Kanalizacja

16 950 800,00

Drogi i transport publiczny

4 364 876,00

Budynki gminne i nieruchomości

Ochrona zdrowia,
pomoc społeczna,
świadczenia dla rodzin,
w tym Program 500+
22 211 009,77 zł

Działalność publiczna i usługowa, w tym administracja

Kanalizacja
16 950 800,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne

Działalność publiczna i usługowa,
w tym administracja
7 316 115,00 zł
Oświata
27 483 037,70 zł

21 226 681,00

Wydatki Budżetu na 2020 rok

Budynki gminne
i nieruchomości
528 354,00 zł

Sport i rekreacja
2 046 667,53 zł

200 000,00

Koszt obsługi długu publicznego

Sport i rekreacja

7 316 115,00
323 300,00
725 000,00

Oświata

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

Bezpieczeństwo publiczne
323 300,00 zł
Koszt obsługi długu publicznego
725 000,00 zł

528 354,00

Razem

27 483 037,70
22 211 009,77
4 823 966,00
1 957 000,00
2 046 667,53

88 730 126,00
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KONCERTY

Koncert pełen emocji

Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej to wydarzenie, które na stałe
wpisane jest do kalendarza kulturalnego
naszej miejscowości. Wydawać by się mogło, że będzie to jak zwykle tylko wydarzenie muzyczne, ale nie tym razem. Po raz
pierwszy za pulpitem dyrygenckim stanęła
– debiutująca w tej roli na koncercie – młodziutka pani kapelmistrz Agnieszka Hałat,
a kilkoro muzyków otrzymało z rąk przedstawiciela Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr odznaki honorowe za długoletnie członkostwo w zespole.
Ogromne emocje pojawiły się w sali Domu
Kultury w Kozach, w trakcie uroczystości
nadania pośmiertnie tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Kozy byłemu, wieloletniemu kapelmistrzowi naszej orkiestry
Stanisławowi Wróblowi.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta serdecznie
dziękuje publiczności za brawa i życzy
wszystkim wielu radości, w tym tych muzycznych w Nowym Roku.
(dk)

foto: Przemysław Jakubowski
https://www.facebook.com/pjakubowskifoto

KONCERTY
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10 lat działalności Chóru Domu Kultury w Kozach

Wszyscy, którzy uczestniczyli w świątecznym koncercie jubileuszowym 28 grudnia,
zgodnym chórem przyznają – to było piękne przeżycie. Popis swoich umiejętności
dali zarówno chórzyści (19 osób), w tym
solistki, ich dyrygentka Anna Czaplińska-Syjota, gościnnie występujący Niezależny
Zespół Miłośników Muzyki „Brasownik”
oraz pianista Jan Nowak.

Na scenie spotkali się chórzyści zarówno
z obecnego, jak i pierwotnego składu. Razem wyśpiewali kolędy, pastorałki i inne
utwory o tematyce świątecznej. Po zakończeniu koncertu, na ręce wzruszonej
dyrygentki spływały podziękowania i gratulacje od gminy Kozy, przedstawicieli zespołów wokalnych, w tym oczywiście Chóru Domu Kultury w Kozach.

Popularyzowanie chóralistyki jest dziś
bardzo trudnym zadaniem. Tym mocniej życzymy naszym chórzystom kolejnych jubileuszy. Niech praca na próbach
owocuje i ubogaca, niech daje satysfakcję
wszystkim sopranom, altom, tenorom,
basom oraz dyrygentce, spinającej głosy
w wielobrzmieniową całość.
(Sabina Piskorek-Oczko)

foto: Przemysław Jakubowski
https://www.facebook.com/pjakubowskifoto
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SPORT

Piłkarski Memoriał

Tuż przed nadejściem czasu świątecznego kilka drużyn
złożonych z młodych zawodników uczciło pamięć działacza piłkarskiego z Kóz Grzegorza Szypuły, rozgrywając doroczny turniej.
12. edycja Memoriału im. Grzegorza Szypuły przeprowadzona została na wysokim poziomie sportowym, zadbały o to
drużyny zaproszone do udziału w turnieju w hali Centrum
Sportowo-Widowiskowego w Kozach.
Po kilkugodzinnych rozgrywkach ze zwycięstwa końcowego
przyszło cieszyć się piłkarzom bielskiego Rekordu, którzy
w finale ograli 4:2 rówieśników GKS Jastrzębie. Na podium
stanęli jeszcze zawodnicy Unii Oświęcim, zwyciężając w batalii o 3. miejsce z zespołem UKS Kozy wynikiem 3:1. Co ciekawe, kozianie w fazie grupowej zdołali pokonać późniejszego mistrza. Kolejne lokaty w Memoriale zajęli: Podbeskidzie
Bielsko-Biała, GKS Tychy, Skawa Wadowice oraz „dwójka”
koziańskiego klubu.
Jeszcze przed inauguracyjnym meczem turnieju w Kozach
symboliczną minutą ciszy uhonorowano pamięć Grzegorza
Szypuły. W trakcie zawodów dla uczestników przygotowano
posiłek, nie zabrakło także nagród i medali. Z ekipy z Kóz na
wyróżnienia zasłużyli Dawid Wójcik, Maciej Sporysz oraz
bramkarz Paweł Koziołek.

Wyniki drużyn UKS Kozy w Memoriale im. Grzegorza Szypuły:
UKS I Kozy – GKS Tychy 3:1
UKS I Kozy – Skawa Wadowice 2:0
UKS I Kozy – Rekord Bielsko-Biała 3:2
UKS I Kozy – GKS Jastrzębie 0:4
UKS I Kozy – Unia Oświęcim 1:3
UKS II Kozy – Unia Oświęcim 1:3
UKS II Kozy – Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:5
UKS II Kozy – GKS Jastrzębie 0:3
UKS II Kozy – Skawa Wadowice 1:1, rzuty karne 3:4
(M)

foto: Arch. CSW Kozy

Podium razy trzy

Maja Malarz, reprezentująca klubowe barwy Victorii Kozy, była jedną
z głównych bohaterek pływackich Mistrzostw Polski w kategorii juniorek
młodszych.

foto: Arch. Victoria Kozy

W Opolu utalentowana zawodniczka zdobyła aż trzy medale. Wicemistrzynią Polski
Maja Malarz została w konkurencji 100
metrów stylem zmiennym (czas 1:05,12).
Po brązowe krążki sięgnęła na dystansach
200 m stylem zmiennym (2:19,45) oraz
dowolnym (2:04,64).
Inne wartościowe osiągnięcia dla podopiecznych Victorii to finały A wspomnianej mulitimedalistki klubu z Kóz w zmaganiach na 50 m i 100 m stylem dowolnym

(odpowiednio 6. i 4. lokata w klasyfikacji)
oraz finał B i 14. miejsce Kornelii Koczur
na 200 m stylem grzbietowym.
Koziańska Victoria, reprezentowana
w Opolu również przez Nikolę Koczur
i Martynę Chrobak, wystartowała ponadto w wyścigach sztafetowych. Efekt to
10. miejsce na dystansie 4x100 m stylem
dowolnym i 12. pozycja w rywalizacji tej
samej długości stylem zmiennym.
(MA)

SPORT

Powrót do drużyny marzeń
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Jeszcze na finiszu roku 2019 ogłoszony został powrót kolarza z Kóz Bartłomieja
Wawaka do elitarnej grupy Kross Racing Team.
– Mam przyjemność ponownie dołączyć do mojej ulubionej ekipy Kross Racing Team.
Zmiana, z której bardzo się cieszę. Wiem, że ten sezon nie będzie łatwy, lecz ten „dream
team” na pewno pomoże mi osiągnąć sukces. Zaczynamy zabawę na nowo – post o takiej
treści na swoim oficjalnym profilu kolarskim na Facebooku zamieścił wraz z nadejściem
nowego roku kozianin Bartłomiej Wawak.
Dla kolarza związanego z Kozami to powrót do zespołu, którego barwy reprezentował
przez cztery sezony, zanim na rok 2019 związał się z grupą Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team. – Myślami jestem już w Nowym Roku, ale jeszcze trzeba pożegnać ten
dotychczasowy. Pomimo ciężkiego sezonu i wielu przeciwności udało mi się wielokrotnie
stawać na najwyższym stopniu podium. Przede wszystkim poćwiczyłem nieugięte dążenie do celu. Stałem się jeszcze bardziej odporny psychicznie i zdeterminowany do walki
w kolejnym sezonie – wspomniał nie tak dawno 26-latek.
Nadmienić warto, że jako zawodnik Kross Racing Team Wawak odnosił w przeszłości
bardzo znaczące sukcesy, sięgając m.in. po złote medale krajowych mistrzostw w kolarstwie górskim i zaznaczając swoją obecność na międzynarodowych trasach. Barw tego
samego klubu broni obecnie m.in. najbardziej znana przedstawicielka dyscypliny upra(M)
wianej przez mieszkańca Kóz – Maja Włoszczowska.				

foto: Arch. Kross Racing Team

Medale na pływalni

Zgodnie z tradycją jednym z wydarzeń
kończących sportowy rok w gminie
Kozy były Pływackie Andrzejki.
W sobotę, 7 grudnia, na pływalni Centrum
Sportowo-Widowiskowego zorganizowana
została już 12. odsłona prestiżowej imprezy. Na starcie Pływackich Andrzejek pojawiło się blisko 250 uczestników, którzy
rywalizowali w klasyfikacji indywidualnej
w poszczególnych grupach wiekowych
i konkurencjach pływackich stylem zmiennym, dowolnym, klasycznym, grzbietowym oraz motylkowym. Za najwyższe lokaty przyznano dyplomy i medale zarówno

wśród dziewcząt, jak i chłopców.
Wyniki zaliczano także do rankingu klubowego, a drużynom wręczono pamiątkowe
puchary. Ten najcenniejszy zgarnęła Victoria Kozy za łącznie 26 medali (8 złotych,
5 srebrnych, 13 brązowych). Po 22 krążki
sięgnęli podopieczni bielskich klubów –
NKP i Ondraszka, z 14-stoma rywalizację
zakończyła Fala Niepołomice, a z 13-stoma pływacy Alfy Bukowno.
W uroczystym nagrodzeniu zwycięzców
uczestniczyli m.in. wicestarosta bielski
Grzegorz Szetyński oraz przewodniczący Rady Gminy Kozy Miłosz Zelek.
(R)

foto: Arch. CSW Kozy

Szachowy rekord

Pod znakiem rekordowej frekwencji upłynął czwarty turniej z cyklu
„Szachy z Orłem” o Puchar Wójta
Gminy Kozy.
Pierwszego dnia zmagań w grupie B
najlepiej poradził sobie Paweł Koza
z LKS Sparta Lubliniec, który w klasyfikacji wyprzedził Macieja Targosza
z Kóz i reprezentującego miejscowego
LKS Orzeł Jakuba Marszałka. W czołowej „10”, na miejscach 6. i 8., znaleźli
się jeszcze inni szachiści gospodarza
turnieju – Bartosz Dziedzic i Dawid
Heinrich.
Zwycięsko z dwudniowych pojedyn-

ków grupy A wyszedł Dawid Wierzbicki (SzSON Zagłębie Dąbrowa
Górnicza) przed Piotrem Karpem
(MKSz Diagonalia Imielin) i Dominikiem Kubicą (KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny). Tuż za nimi poza
„pudłem” zameldował się kozianin
Szymon Polakowski. Przemysław
Grzywa i Dariusz Bacza to kolejni
podopieczni Orła w rankingu końcowym, sklasyfikowani na miejscach 1718. Na odnotowanie zasługuje 3. pozycja Doroty Dziedzic wśród kobiet
oraz 2. lokata Wiktora Cieśli w gronie
zawodników kategorii powyżej 60 lat.
(M)

foto: Arch. LKS Orzeł Kozy
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DUABUSCAPRIS (Dwiekozy)

Od XI wieku dla ludów wschodniosłowiańskich (głównie Rusinów, Litwinów) byliśmy Lachami. Określenia
tego używali także górale, którzy tak nazywali mieszkańców terenów nizinnych
i podgórskich. Do wsi zamieszkiwanych
przez Lachów górale żywieccy zaliczali
również Kozy.
Słowo lach wywodzi się od rdzenia lęd,
lęda, a oznaczać miało puste pole powstałe po wypaleniu lasu. Nazwa ta używana w formie pejoratywnej, będąca
tzw. egzoetnonimem, czyli określeniem
nadanym grupie etnicznej przez inną,
sąsiednią, uległa zapomnieniu lub pewnej marginalizacji. Znane są jednak sporadyczne przypadki używania do dziś
określenia Lachy, np. Lachy Sądeckie.
Kultura ludowa tej grupy etnograficznej różniła się od pozostałych m.in. typem prowadzonej gospodarki rolnej,
budownictwem ludowym, rzemiosłem,
ale przede wszystkim strojami. W poł.
XIX wieku Ludwik de Laveaux, właściciel wsi Rycerka na Żywiecczyźnie
tak ujmował tę różnicę: „Gorale […]
od południa sąsiadują z Węgrami, od
zachodu ze Szląskiem Austriackim, od
wschodu zaś i północy leżące płaszczyzny tego samego kraju i obwodu goral
mianuje Polską a mieszkańców zowie
Lachami. Nie lubi ich obyczajów, gardzi ich płócienną odzieżą; włościanin
w słomianym kapeluszu i płóciennej
górnicy a włościanka w butach są Wandalami w jego oczach [...]”. Różnice
w ubiorze Lachów i górali widoczne
były już na pierwszy rzut oka. Utrwalali je etnografowie, podróżnicy, artyści. Strój Lachów z pogranicza Śląska

Lachy

Cieszyńskiego i Małopolski był przedstawiany na różnorodnych rycinach,
szkicach, akwarelach, obrazach już od
poł. XIX wieku. Jednym z ostatnich
takich przykładów jest obraz Herthy
Karasek-Strzygowski (1896-1990), pochodzącej z Białej malarki narodowości niemieckiej, przedstawiający młodą
parę ze Starego Bielska. Mimo niewielkich niuansów, para ze Starego Bielska
prezentuje zbliżony w formie strój laski
noszony także w Kozach. O ile damski

strój pamiętany jest jeszcze przez starsze pokolenia, to strój męski widoczny
na ilustracji zanikł jeszcze w XIX wieku.
Obraz jest próbą zestawienia kompletnego stroju laskiego obu płci. Obecnie
strój Lachów w formie prezentowanej
na obrazie możemy zobaczyć na żywo
w czasie występów naszego lokalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”,
a także podobnej grupy z Bestwiny.
Oba te zespoły odtwarzają zapomniany
(Bartłomiej Jurzak)
folklor Lachów.

Hertha Karasek-Strzygowski „Młoda
para ze Starego
Bielska” (obraz z lat
30 - 40. XX wieku).

Alma nox, tacita nox…

Przyswajanie słówek łacińskich uczestnikom kursu języka łacińskiego idzie
coraz lepiej. Koniec grudnia był dobrym
czasem na poznanie słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia.
Wiadomo już, jak nazwać w języku łacińskim choinkę, ozdoby świąteczne
oraz co oznacza po łacinie słowo vigilia.
Zajęcia zakończyły się życzeniami „Felicem Diem Nativitatis et Annum Faustum”, czyli Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
(gbp)
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Poprawna odpowiedź w naszej
krzyżówce w grudniu to: Stajenka.
Nagrodę otrzymuje

Maria Fabia

Rok Romana Ingardena

(r)

Świat nieubłaganie biegnie do przodu. Zmienia
się otaczająca nas rzeczywistość i obyczaje. Jeszcze kilkadziesiesiąt lat temu, za przejaw postępu
uchodziło masowe wykorzystanie węgla, betonu i stali, z których socjalistyczne demokracje
ludowe uczyniły motor napędowy planowej
gospodarki. Dzisiaj nowoczesność wyznaczają: specjalistyczne usługi, informatyzacja,
prędkość przesyłu danych, moc sygnału wi-fi,
ewentualnie liczba polubień/udostępnień/
wyświetleń na portalach społecznościowych.
Ludzka uwaga zwróciła się w kierunku luźnych
idei, czy też raczej pomysłów, niż w stronę fizycznych, namacalnych obiektów. Wirtualny
świat zastępuje stopniowo rzeczywistość. Czy
to dobrze, czy źle, pokażą kolejne pokolenia zagospodarowujące inwentarz otrzymany od nas
w spadku. Być może głowy w chmurach lepiej
poradzą sobie z nadchodzącymi wyzwaniami,
niż stopy twardo trzymające się ziemi? Historia wielokrotnie udowadniała, że impuls do
zmiany losów świata na lepsze dawały otwarte

umysły, a nie posłuszne miliony robotników,
którzy swoją ciężką, ofiarną pracą realizowali
niespełnione ambicje władców. Żelbeton prawie zawsze przegra z innowacyjnym budulcem,
a uparte odtwarzanie tego samego w końcu polegnie przed nowymi rozwiązaniami.
Z drugiej strony, są stałe wartości, które nigdy
się nie zdezaktualizują. Dokładność, rzetelność,
solidność, szczerość, uczciwość, pracowitość,
zaangażowanie, zdrowy rozsądek. Świetnie,
jeżeli towarzyszą one duchowi postępu, gorzej
gdy wspomniana już innowacyjność zastępuje
je całkowicie, uznając za zbędne marnotrawstwo czasu i środków. Ten trend jest niestety
coraz bardziej odczuwalny. Zwiększanie wydajności kosztem podstawowych wartości
zapewne prędzej lub później skończy się zapaścią, jednak nie martwi to ludzi wymagających
doraźnych efektów tu i teraz. Szybko zajmą się
kolejnym projektem, zapominając o poprzednim. Ignorują fakty, że niedbale wzniesionych
budynków nie uratuje supernowoczesny mate-

riał i sprzęt, prowizoryczne działania nie przetrwają próby czasu, a pośpieszne
maskowanie niedociągnięć tylko odwlecze
nieubłaganą katastrofę. Niekiedy słowa nestorów, wspominających z nostalgią „stare, lepsze
czasy” są rzeczywiście bardzo bliskie prawdy.
Poszukiwanie złotego środka pomiędzy nowoczesnością a tradycją wcale nie jest łatwe.
Inwestowanie w naszą przyszłość powinno się
opierać na czymś trwalszym niż chwilowe trendy, albo aktualna zasobność portfela. Zanim
do reszty pochłonie nas wszystkich egoistyczny materializm, weźmy pod uwagę, co po nas
zostanie? Dom, drzewo i majątek? Może ulica,
pomnik, albo skwer? Jedną z takich uniwersalnych idei, z którymi trudno się spierać, zawarł
w swoim dickensowskim opowiadaniu „Trzeci
Mikołaj” Jarosław Grzędowicz: „Czasami najlepsze są te rzeczy, których wcale nie widać”.

W tym roku przypada 50. rocznica śmierci
Romana Ingardena, jednego z najwybitniejszych polskich profesorów filozofii. Jego
prace z zakresu estetyki i analizy sposobu
istnienia dzieł sztuki przyniosły mu uznanie
na całym świecie. Zajmował się kwestiami
istnienia, intencjonalności i realności świata. Szczegółową analizę tych zagadnień wydał w słynnym „Sporze o istnienie świata”.
Ingarden uchodzi na całym świecie za jednego z najwybitniejszych filozofów współczesnych oraz za czołowego przedstawiciela

fenomenologii. Z czasem wypracował również własny, oryginalny styl myślenia oraz
terminologię wzbogacającą polski język filozofii. Wykształcił wielu wybitnych myślicieli, a wśród jego uczniów znaleźli się m.in.
Karol Wojtyła i Józef Tischner. Warto zapoznać się z twórczością Ingardena, którą znaleźć będzie można m.in. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach. Jego ostatnim
i zarazem najbardziej przystępnym dziełem
jest tomik „Książeczka o człowieku”.

O naturze ludzkiej
„Natura ludzka polega na nieustannym
wysiłku przekraczania granic zwierzęcości
tkwiącej w człowieku i wyrastania ponad
nią człowieczeństwem i rolą człowieka jako
twórcy wartości. Bez tej misji i bez tego
wysiłku wyrastania ponad samego siebie
człowiek zapada z powrotem i bez ratunku
w swoją czysta zwierzęcość, która stanowi
jego śmierć.”

(red)

(S.H.)

Roman Ingarden
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Tlenek węgla, potocznie zwany czadem,
jest gazem silnie trującym, bezbarwnym,
bezwonnym, pozbawionym smaku, nieco
lżejszym od powietrza, co powoduje, że
łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego
spalania wielu paliw spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnego do zupełnego spalania. Głównym
źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych
i dymowych. Duszności, bóle i zawroty
głowy, nudności, wymioty, oszołomienie,
osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania – to objawy, które mogą
być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem.
W takiej sytuacji natychmiast przewietrz
mieszkanie, w którym się znajdujesz, wyjdź
na zewnątrz, zadbaj o bezpieczeństwo swojej rodziny, wezwij straż pożarną i zasięgnij
porady lekarskiej. W sprzedaży możesz
znaleźć autonomiczne czujki dymu, tlenku

EKOLOGIA

Czad – cichy zabójca
węgla oraz dualne (tlenku węgla i dymu).
Ostrzegają one o zagrożeniu w mieszkaniu
lub domu. Jak działają? Czujka dymu. Jeżeli do jej wnętrza wniknie dym, natychmiast
uruchomi się głośny alarm dźwiękowy
oraz alarm optyczny. Urządzenie, mimo
że nie zapobiegnie powstaniu pożaru, skutecznie może zaalarmować
Ciebie i Twoich najbliższych o powstałym pożarze, co umożliwi szybkie
opuszczenie zagrożonego
mieszkania lub domu.
Ma to istotne znaczenie
zwłaszcza w porze nocnej,
kiedy wszyscy śpią. Czujka tlenku węgla. Wykrywa
już minimalne, a nadal
bezpieczne dla życia stężenie tlenku węgla (czadu) w powietrzu i natychmiast to sygnalizuje przez

głośny alarm i migoczącą czerwoną diodę.
Zmniejsz ryzyko, zamontuj czujkę gazu
i dymu! To Twoja mała inwestycja w duże
bezpieczeństwo. Pamiętajmy, najwyższą
(ug)
wartością jest życie!		

Proste czynności, wielkie oszczędności

W ramach akcji „Kozy przyjazne środowisku” powstał drugi z materiałów wideo,
tym razem odnoszący się do tematyki spożywania i użytkowania wody.
W wideo – podobnie, jak w pierwszym materiale traktującym o czystym powietrzu
i właściwym paleniu, pojawia się chłopczyk
wraz ze swoją mamą. – Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na fakt kształtowania
odpowiednich postaw u najmłodszych. To
my dorośli jesteśmy w pełni odpowiedzialni za postępowanie naszych dzieci, ale też

W sezonie grzewczym zdecydowanie pogarsza się jakość powietrza, o czym każdy
z nas przekonuje się co roku osobiście.
Mimo narzekań na wszędobylski smog, nie
chcemy przyznać, że sami go tworzymy,
paląc śmieci w piecach lub ogródkach, tym
samym trując siebie i innych. Niektórzy
z nas do tego przygotowują się przez cały
rok, gromadząc „materiał opałowy” we
własnych kotłowniach. Często wieczorami nie można wyjść z domu, zwłaszcza na
osiedlach, gdzie gęste, czarne kłęby dymu
unoszą się w powietrzu.
Spalane odpady mają niewielką wydajność
energetyczną, a przez domowe kominy,
pozbawione filtrów wydostaje się do powietrza więcej zanieczyszczeń niż z zakła-

nas samych. Jeśli każdy z nas będzie wybierał wodę z kranu zamiast z plastikowej
butelki, znacząco ograniczymy powstawanie odpadów. W skali naszego domostwa
może to być niewielka różnica, ale jeśli
zrobimy to wspólnie z kilkudziesięcioma
znajomymi, liczby będą już imponujące –
mówi Marcin Lasek, zastępca wójta gminy
Kozy. Przygotowane wideo ma zachęcić
więc do spożywania wody z kranu, która
w naszej miejscowości jest – po prostu
– zdatna do picia. – Kiedyś nasze babcie

Zdrowy oddech

dów czy spalarni śmieci. Dodatkowo, spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem
przewodów kominowych przez mokrą sadzę. Konsekwencją tego może być cofanie
się tlenku węgla i zatrucie czadem.
Pamiętajmy również, że podczas spalania
odpadów w kotłach oraz w piecach emitowane są do środowiska toksyczne związki
(nieorganiczne związki chloru, fluoru,
tlenki siarki, tlenek węgla, dwutlenek siarki, drobne pyły zawierające związki metali
ciężkich). Ich szkodliwość dla naszego
zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ
są one rozpraszane przez wiatr na duże
odległości, czego efektem jest lokalny
wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym. Zanie-

mówiły, że wodę trzeba przegotować. Ale
dzisiaj nie jest to konieczne – uśmiecha się
Marcin Lasek. W materiale zobaczyć można też najprostsze codzienne czynności,
przy których marnujemy najwięcej wody.
Tymczasem na całym świecie dostępu do
wody nie ma blisko 2 miliardy osób…
Filmy obejrzeć można za pośrednictwem
fan page’a gminy Kozy w serwisie
facebook.com lub na platformie
YouTube.com znajdując konto „Gmina
Kozy”.

czyszczenia z emisji pochodzące z lokalnych kotłowni przedostają się do naszych
organizmów, wywołując szereg groźnych
chorób, m. in.: nowotwory, astmę, alergie,
wady rozwojowe płodów, zawały, udary.
Nie czekajmy zatem na jakieś samoistne
oczyszczenie powietrza, zacznijmy eliminować smog u siebie, przede wszystkim
nie wrzucajmy śmieci do pieca i nie
palmy byle czym!
Jeśli walkę z zanieczyszczeniami powietrza zaczniemy od siebie, natura się nam
odwdzięczy, będziemy kiedyś mogli odetchnąć czystym powietrzem. A łyk zdrowego powietrza może być dużą przyjemno(ug)
ścią.			

WYDARZY SIĘ W KOZACH
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17 stycznia - 29 lutego br.
Data

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Dodatkowe informacje

17.01

17.30

Popierniczone warsztaty

Dom Kultury

Stowarzyszenie Kozianki zaprasza na warsztaty
kulinarno-plastyczne (zdobienie pierników)

18-19.01

Informacja na
plakatach

Wystawa modelarstwa kolejowego

Centrum Sportowo-Widowiskowe

Beskidzka Grupa Modelarska wraz współorganizatorami CSW i DKK zapraszają na wystawę modeli
kolejowych w formie ruchomej makiety. Wstęp wolny

18.01
19.01

13.00-18.00
10.00-16.00

Wystawa Modelarska „Kolej w miniaturze”

Hala CSW

organizatorzy Beskidzka Grupa Modelarska oraz CSW

20.01

16.00-18.00

Turniej Noworoczny rocznika 2014

Hala CSW

organizatorzy CSW oraz UKS Kozy

20.01

18.00

Chiny, których już nie ma

galeria w Pałacu Czeczów

Wernisaż wystawy fotograficznej Władysława
Magiery

20-24.01

9.00-11.30

Ferie z tańcem Beskidzka zima baletowa

Dom Kultury

Studio Choreografii i Teatru Tańca MOVEMENT
zapraszają dzieci i młodzież.
Informacje i zapisy: 507 226 384

20-22.01

9.00-14.00

Ferie z Domem Kultury 2

Dom Kultury

Zajęcia dla dzieci (7-12 lat) o tematyce teatru lalkowego.
W programie wyjazd do Banialuki. Wpisowe 100 zł.

21.01

15.00-18.00

Dzierganie wśród książek

czytelnia biblioteki

integracyjne warsztaty robótek ręcznych

21.01

17.00-20.00

Turniej Noworoczny rocznika 2010

Hala CSW

organizatorzy CSW oraz UKS Kozy

23.01

11.00-13.00

Ferie w bibliotece

czytelnia biblioteki

gry planszowe, wstęp wolny

23.01, 30.01,
6.02, 13.02,
20.02

16.00-17.00

Magia kolorów

biblioteka - pracownia
plastyczna

kółko plastyczne dla dzieci

23.01

17.00-20.00

Turniej Noworoczny rocznika 2012

Hala CSW

organizatorzy CSW oraz UKS Kozy

24.01, 14.02,
28.02

15.30-17.00

Nosce te ipsum

czytelnia biblioteki

kurs jęz. łacińskiego

24.01

9.00

Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów
Gminnej Spółki Wodnej w Kozach

Pałac Czeczów

24.01

17.00-20.00

Turniej Noworoczny rocznika 2013

Hala CSW

organizatorzy CSW oraz UKS Kozy

Bal bezalkoholowy

Dom Kultury

organizatorzy Rodziny Domowy Kościół oraz członkowie Ruchu Trzeźwościowego w Kozach
– tel. 500 128 302

25.01
26.01

8.30-12.00

Turniej Noworoczny rocznika 2008/2007

Hala CSW

organizatorzy CSW oraz UKS Kozy

26.01

12.00-15.00

Turniej Noworoczny rocznika 2009

Hala CSW

organizatorzy CSW oraz UKS Kozy

26.01

15.00-18.00

Turniej Noworoczny rocznika 2011

Hala CSW

organizatorzy CSW oraz UKS Kozy
Lista zamknięta
Zapisy zakończone

28.01
04.02
11.02

15.00-17.00

Zajęcia gimnastyczne z elementami korekcji wad
postawy dla dzieci w wieku 4-5 lat

Gminne Przedszkole
Publiczne w Kozach/ Organizator CSW

28.01
04.02
11.02

16.30-20.00
16.30-20.00
16.30-20.00

Mecze piłki nożnej w ramach Halowej Ligi
Skrzatów

Hala CSW

Szczegóły na: www.hls.ligspace.pl
oraz www.facebook.com/halowaligaskrzatow/

28.01

16.30

Nowa Fala w Czechosłowacji
– Milos Forman i inni

Pałac Czeczów

Akademia prof. Janiny Falkowskiej (wykład UTW).
Wstęp wolny

31.01

18.00

Osobowość Roku

Pałac Czeczów

Gala wręczenia wyróżnienia tytułu „Osobowość roku”

Turniej szachowy

Dom Kultury

Turniej szachowy LKS Orzeł w Kozach

16.30

Wykład UTW

Pałac Czeczów

Wykład UTW. Wstęp wolny

11.02

16.30

Dzieje najnowsze Słowacji – od końca XIX wieku
do 1945 roku.

Pałac Czeczów

Wykład UTW - Mirosław Frączek.
Wstęp wolny

15.02

15.00

Zabawa karnawałowa ZERII

Dom Kultury

Zabawa opłatkowa ZERiI

18.02

16.30

Wykład UTW

Pałac Czeczów

Wykład UTW. Wstęp wolny

22.02

19.00

Zabawa karnawałowa ZPiT Kozianie

Dom Kultury

Zapisy: 604 144 087.
Bilety: 300 zł/para

25.02

16.30

Nowa Fala w kinie niemieckim
– Werner Fassbinder

Pałac Czeczów

Akademia prof. Janiny Falkowskiej (wykład UTW).
Wstęp wolny

każdy czwartek

20.00

Spotkania otwarte grupy Anonimowych Alkoholików

Budynek LKS
(wejście od małego boiska)

Zapraszamy na wysłuchanie osób, które wyszły
z uzależnienia. Szczegóły
tel. 510-302-430, 801-033-242, www.aa.org.pl

Zajęcia indywidualne

wg potrzeb

Multimedialny senior

biblioteka

kurs obsługi smartfona i komputera

Wg harmonogramu

Tajemnice biblioteki

biblioteka

dla klas I – V szkół podst.

Wg harmonogramu

W zaczarowanej krainie książek

biblioteka

dla klas 0 – III klas podst.

Wg harmonogramu

Wycieczka w przeszłość

izba historyczna

dla przedszkoli i klas 0-3 szkół podst.

Wg harmonogramu

Moje zasoby moją szansą

biblioteka

dla klas VI – VIII szkół podst. i liceum

Wg harmonogramu

Soczewka historii

Izba historyczna

dla klas IV – VIII szkół podst. i liceum

1-2.02
4.02
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Kamil Nowak, od kilkunastu lat mieszkający w gminie Kozy, to autor najbardziej popularnego obecnie polskiego
bloga na temat wychowania dzieci. Na
dedykowanym profilu w portalu społecznościowym Facebook jego posty
cieszą się olbrzymim „wzięciem”. I to
nie tylko ze względu na sam fakt podejmowania ważnej współcześnie tematyki wychowania dzieci.
Już po wpisaniu w wyszukiwarkach internetowych słów zawartych w powyższym
tytule oczywistym staje się, że aktywność
Kamila Nowaka „w sieci” ma w sobie coś
wyjątkowego. I nie jest dziełem przypadku,
że mieszkaniec Kóz stał się na przestrzeni
ostatnich lat autorem tak poczytnego bloga podejmującego tematykę wychowania
dzieci. – Rodzicielstwo to taki specyficzny
obszar we współczesnym społeczeństwie,
który jest w pewnym sensie „na świeczniku”. Metody i sposoby wychowania stosowane przez rodziców podlegają ocenie
przez niemal każdego i jest to bardzo duży
ciężar – uważa Kamil Nowak. Blog dostępny pod adresem www.blogojciec.pl nie od
razu jednak okazał się popularny na ogólnopolską skalę. Pomysł na jego utworzenie
pojawił się w 2013 roku, kiedy to poszukiwanie artykułów na temat wychowania
dzieci w Internecie pozwoliło stwierdzić,
iż tego rodzaju treści jest bardzo mało.
Dostępne blogi rodzicielskie zawierały wyłącznie zdjęcia czyichś dzieci i ich stylizacje
modowe, natomiast o tym, jak radzić sobie
z wyzwaniami wychowania nie pisał niemal
nikt. Doprowadziło to do decyzji o założeniu bloga. – Początkowo poza tematami
rodzicielskimi trafiało na niego w zasadzie
wszystko. Pisałem o podróżach, grach, ale
także o wychowaniu. Po kilku miesiącach
zauważyłem, że właśnie wpisy związane
z rodzicielstwem cieszyły się największym
zainteresowaniem internautów – zauważa
bloger.
Przełomowym momentem było udostępnienie „w sieci” jednego z tekstów blogera
z Kóz przez znaną psycholog Dorotę Zawadzką. – Brak nadmiernej popularności
wcale mi nie przeszkadzał, bo czułem, że
robię coś wartościowego. Blogosfera nawet przy małej skali ma tę ogromną zaletę,
że z jednej strony ja przekazywałem swoje
treści innym, a z drugiej uczyłem się również od ludzi, którzy moje wpisy komentowali i których dzięki blogowi poznałem.
Kontakt z innymi rodzicami był dla mnie

LUDZIE

Blog Ojciec

foto: arch. Kamil Nowak

cenną nauką – opowiada Kamil. – Niemniej kiedy w bardzo krótkim czasie na
stałe przybyło mi wielu czytelników wiedziałem, że muszę zaproponować im coś
więcej. Czytałem co miesiąc po kilka książek poradnikowych. Wiele z nich nie było
niestety napisanych w sposób łatwy do
przyswojenia, ale prawdą było, że zawierały cenną wiedzę. Sam więc postanowiłem
w końcu wydać poradnik – znacznie lżejszy, przeplatany grafikami i cytatami, który
miał trafić do tych wszystkich ludzi, którzy
na co dzień nie są zainteresowani właśnie
takimi lekturami – kontynuuje mieszkaniec Kóz.
Co ciekawe, książka o wymownym tytule „Idealny rodzic nie istnieje” – pomimo
niezaprzeczalnych różnic pokoleniowych
– zyskała nawet bardzo pozytywną opinię...
dziadków samego autora. – Stwierdzili, że
gdyby takie książki pojawiły się w ich czasach, to może całe to wychowanie wyglądałoby inaczej, a typowy „zimny chów” niekoniecznie był słuszny. Dziś wcale nie jest
czymś łatwym wypracowanie jednolitego
frontu wychowawczego na linii rodzice-dziadkowie, więc szczególnie cieszy mnie,
że książka trafia nie tylko do rodziców, ale
i dziadków – wyjaśnia Kamil.
Podobnie, jak książka, tak i profil Blog Ojciec na portalu społecznościowym Facebook, prowadzony jest przez Kamila w formie
przystępnej dla użytkowników. Pojawiają
się tu m.in. humorystyczne memy, cytaty, lecz także i dłuższe wypowiedzi autora
bądź filmy. O jakości jego profilu najlepiej
świadczy fakt, że już przeszło 620 tys. osób
obserwuje profil, co sytuuje jego twórcę
w ścisłej czołówce pod względem zainteresowania w skali ogólnopolskiej. – Staram

się stale analizować to, co mówią rodzice,
z czym się zmagają i czego potrzebują.
Najbardziej zależy mi na dostarczeniu im
dwóch rzeczy. Pierwsza to tzw. wioska
wsparcia, czyli miejsce gdzie rodzice będą
mieli poczucie, że są zrozumiani i gdzie
będą mogli otrzymać wartościowe dla siebie informacje, gdy zajdzie taka potrzeba.
Druga rzecz, już dużo bardziej przyziemna,
to rodzicielska dawka humoru, która pozwala nam wszystkim nie zwariować w tym
coraz bardziej szalonym świecie – klaruje
bloger. Jak podkreśla, każdego dnia otrzymuje od rodziców dziesiątki wiadomości.
Dzielą się choćby swoimi przemyśleniami,
zwracają się do autora bloga z licznymi pytaniami, proszą także o porady dotyczące
najbardziej skutecznych metod wychowawczych. – Niestety bardzo rzadko mogę
dać złote rozwiązanie, bo musimy pamiętać, że każde dziecko i każda rodzina jest
inna. U jednego dziecka przy zasypianiu
lepiej zadziała spokój, bujanie i kołysanki,
a u drugiego dzikie szaleństwo, by zniwelować poczucie niepokoju czy stresu, jakie
może utrudniać położenie się do snu –
uważa Kamil. W nowy rok Kamil Nowak
wkroczył zamieszczając kolejne wpisy, wywołujące przemyślenia i uśmiechy na twarzach rodziców. Ten trend zamierza kontynuować, podobnie również działalność
swojego wydawnictwa, posiadającego do
tej pory w dorobku rodzinną grę fabularną „Niezwykłe Opowieści” oraz bajkę dla
dzieci „Sowa: co bałagan ma w porządku”.
Bloger pisze obecnie kolejną ksiażkę oraz
bajki, jednocześnie wraz z doświadczonym
psychologiem zaangażował się w organizację fachowych kursów dla rodziców.
(Marcin Nikiel)

KULTURA

W grudniu rozstrzygnięto 19. Konkurs
Szopek Bożonarodzeniowych organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji i Rozwoju Gminy Kozy. Wzięło
w nim udział 38 osób, przygotowując 30
ciekawych i zróżnicowanych prac. Po ich
ocenie jury przyznało nagrody w dwóch
kategoriach oraz wyróżnienie. W kategorii do 10 lat nagrody przyznano – Wojciechowi Stworze (1 miejsce), Mai Fecko (2
miejsce), Julii Stworze oraz Emilii i Martynie Susek (ex aequo 3 miejsce), a w kategorii powyżej 10 lat uhonorowano – Julię
Kasperek (1 miejsce), Szymona i Mamę
(2 miejsce) oraz Maję Nycz (3 miejsce).
Wyróżnienie powędrowało do Nikoli Janoszek za szopkę wykonaną z surowców
wtórnych, w większości z nakrętek butelek.
– Zostały zręcznie wykorzystane i dopiero
po dokładnym obejrzeniu można było rozróżnić użyte do jej wykonania materiały –
czytamy w uzasadnieniu jury.
Szopką roku wybrano profesjonalnie przygotowaną przez Bartosza Morawskiego
miniaturową szopkę (na zdjęciu). – Jak
przyznał sam autor, potrzeba było aż 4 mie-

Tradycyjne szopki

sięcy pracy, by uzyskać taki efekt – mówią
przedstawiciele jury.
Wszyscy uczestnicy spotkali się podczas
uroczystego podsumowania w Pałacu Czeczów. Były nagrody i upominki oraz dyplomy dla każdego. Fundatorami nagród byli:
Urząd Gminy w Kozach, firma Tin-Tours,
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Dom Kultury w Kozach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy
Kozy. – Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wkład pracy, a rodzicom za pomoc
dzieciom. Zwłaszcza za zachęcenie swoich
pupili do pracy twórczej. Spotykamy się za
(czb/red)
rok – kończą organizatorzy.

foto: arch. DK

Kolędowali po raz dwudziesty

W pierwszą styczniową niedzielę, Dom Kultury w Kozach
zaprosił do kościoła pw. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza
na koncert 20. Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. P. Jakóbca.
W gronie występujących zespołów chóralnych usłyszeliśmy
Chór Domu Kultury w Kozach pod dyrekcją Anny Czaplińskiej-Syjoty. Tradycją tego wydarzenia jest wspólne kolędowanie w plenerze, i tak było też tym razem. U stóp tzw. groty
(dk)
zakolędowały wspólnie zespoły chóralne. 		

Mnemotechniki

Dobra pamięć gwarantuje sprawne funkcjonowanie w świecie. Wiedzieli
już o tym starożytni, którzy wykorzystywali rozmaite strategie pamięciowe, zwane mnemotechnikami, aby poprawić działanie pamięci. Chiński
filozof i myśliciel Konfucjusz mówił: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi,
a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. W bibliotecznych zajęciach doskonalących umiejętne uczenie się uczestniczą uczniowie klasy
7b i 8a Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach. Poznali już proste techniki pamięciowe: akronimy, metodę pierwszych liter, rymowanki, metodę cyfra
– słowo, łańcuchową metodę skojarzeń, która pozwala zapamiętać w ciągu kilku minut łańcuchy informacji, składające się nawet z pięćdziesięciu
haseł. Przy pomocy ćwiczeń mogli przekonać się o ich praktycznym zastosowaniu. Mnemotechniki można wykorzystać nie tylko w szkole, lecz
(gbp)
także w życiu codziennym.			
		

foto: arch. DK
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Kalendarz terminów płatności w 2020 roku
Terminy płatności podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

do

15 III

do

I rata

15 V

do

II rata

15 IX

do

III rata

15 XI
IV rata

Terminy płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla osób prawnych

do

31 I

do

15 każdego miesiąca

I rata

II - XII raty

Terminy płatności podatku rolnego dla osób fizycznych i prawnych

do

15 III

do

15 V

I rata

do

15 IX

II rata

do

III rata

15 XI
IV rata

Terminy płatności podatku od środków transportowych

do

15 II

do

I rata

15 IX

II - XII raty

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (dla wszystkich)
do

31 III
I rata

do

30 V

do

II rata

30 IX
III rata

do

31 XII
IV rata

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla domków letniskowych
do

31 XII

