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Grudzień w bibliotece upłynął w atmosferze 
przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, 
wykonywania ozdób choinkowych, przy-
pominania zwyczajów wigilijnych, tradycji 
kolędniczych, a także opowieści o dawnych 
domowych pracach i zabawach. Wnętrza 
Izby Historycznej pozwoliły odtworzyć kli-
mat gwarnej izby mieszkalnej w starej cha-
łupie, w której ważnym miejscem był piec, 
służący zimą do spania, stąd popularne po-
wiedzenia „na zapiecku”, czy „zapiecek”. 
Niegdyś długie zimowe wieczory w chału-
pach chłopskich spędzano w  jednej izbie, 
przy świetle świecy lub lampy naftowej. 
Zajmowano się wtedy pracami, na które nie 
starczało czasu w ciągu roku, tj.: reperowa-
no buty, skubano pierze, tkano len i  wełnę 

na ubrania, łuskano groch i fasolę, grano 
w karty. Wspólnym zajęciom towarzyszyły 
opowieści i wspomnienia. Uczniowie klasy 
IVd z SP nr 1, którzy uczestniczyli 8 grud-
nia w bibliotecznym cyklu ”Oj, się dzieje  
w pałacu!” próbowali wczuć się w nastrój 
rodzinnego życia sprzed kilkudziesięciu lat, 
a także pomalowali wykonane w listopadzie 
reliefy w masie ceramicznej przedstawiające 
odciśnięty liść. Natomiast uczniowie klasy 
VIa z SP nr 1, 10 grudnia, z zainteresowa-
niem oglądali dawne narzędzia i przyrządy 
do reperowania butów, obróbki lnu i wełny. 
Dodatkową atrakcją było wycinanie świą-
tecznych gwiazdek. W ruch poszły koloro-
we papiery, nożyczki, klej i oczywiście spora 
doza wyobraźni.

Od kilku lat koziański park to miejsce gdzie 
mieszkańcy wspólnie wyrażają swoją radość, 
spotykając się na imprezach plenerowych i nie 
tylko. Taką okazją jest powitanie Nowego 
Roku. Do parku przybywają całe rodziny – 
mimo nocnej pory bywa sporo dzieci. Wów-
czas to koziańscy radni witają poczęstunkiem 
przybywających, Wójt Gminy wygłasza toast, 
by wspólnie wznieść symboliczną lampkę 
szampana za pomyślność w nadchodzącym 
roku. Finałem bywał zwykle pokaz fajerwer-
ków… tym razem było inaczej – zobaczyliśmy 
spektakl światła laserowego i ogni sztucznych, 
przygotowany przez Dom Kultury w Kozach. 

(DK)

Powitanie Nowego Roku

Świąteczne warsztaty

Już mało kto pamięta, że dawniej bożonarodze-
niową choinkę nazywano „kryzbon”, z języka 
niemieckiego „christbaum”. W archaicznej for-
mie – ściętego czubka jodły lub świerka – w sta-
rych izbach chłopskich wieszano je u powały, 
czubek drzewka kierując w dół. „Kryzbon” de-
korowano  orzechami, jabłkami, prostym łań-
cuchem z papieru. Ważną ozdobą choinki był 
tzw. świat, czyli kulista konstrukcja wykonana 
z okręgów wyciętych z opłatków. „Światy” wy-
konywano najczęściej po wieczerzy wigilijnej 
i zawieszano na choince. Te zapomniane ko-
ziańskie obrzędy miały okazję poznać dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 – uczestnicy kółek: 
historycznego i plastycznego.
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Koziańskie Wiadomości

Szanowni Mieszkańcy!
Właśnie minął pierwszy pełny rok obowiązy-
wania nowego systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi w naszej gminie. 
Zorganizowanym systemem zbiórki odpadów 
komunalnych objęto blisko 11,5 tys. mieszkań-
ców oraz ponad 270 nieruchomości niezamiesz-
kałych, tj. firm, urzędów, szkół, itp.  Złożono łącz-
nie ponad 3700 deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W 2014 r. po przeanalizowaniu kosztów związa-
nych z funkcjonowaniem gospodarki śmiecio-
wej obniżono stawki opłaty, które  począwszy od 
drugiego kwartału 2014 r. kształtują się następu-
jąco: 9 zł, 7 zł, 6 zł od osoby - w przypadku segre-
gacji oraz 17 zł - przy braku segregacji.
Na terenie naszej miejscowości bez limitu ilo-
ściowego odbierane są od mieszkańców odpa-
dy: surowcowe (tzw. frakcja „sucha”), biode-
gradowalne (tzw.frakcja „mokra”) oraz popiół, 
odpady wielkogabarytowe, opony, elektro-
śmieci, odpady budowlano-rozbiórkowe - po 
drobnych remontach. Odpady te są odbierane 

bezpośrednio sprzed nieruchomości. Ponadto, 
w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy 
funkcjonują mobilne punkty zbiórki, w których 
mieszkańcy mogą oddawać tzw. odpady pro-
blemowe oraz opakowania po nich. 
W trzech koziańskich aptekach rozmieszczone 
są pojemniki na przeterminowane lekarstwa, 
a w budynkach użyteczności publicznej znaj-
dują się pojemniki na zużyte baterie.
Gmina Kozy, na mocy podpisanego w 2013 
roku Porozumienia Międzygminnego z mia-
stem Bielsko-Biała zagospodarowuje cały stru-
mień odpadów komunalnych  w Zakładzie Go-
spodarki Odpadami ( ZGO) w Bielsku-Białej. 
Odbiorem i transportem odpadów do ZGO 
w 2014 r. zajmowała się firma wyłoniona w dro-
dze przetargu –Firma  SITA Zakład Oczyszcza-
nia Miasta S.A. z Bielska-Białej. Do rozliczenia 
usługi odbioru i transportu opadów przyjęto 
system ryczałtowy.
Poniżej przedstawiamy zestawienie ilości odpa-
dów, wydatki oraz wpływy z gospodarki śmie-
ciowej za 2014 r. 

Gospodarka odpadami komunalnymi 
za 2014 rok

Wpływy z gospodarki 
odpadami za 2014r. Wydatki za 2014 r. Ilość odpadów odebra-

nych w 2014r.

Ceny za zagospodarowanie 
1 tony (Mg) odpadów 

w Zakładzie Gospodarki 
Odpadami w Bielsku-Białej

1 429 156,44 zł 1 506 546,26 zł
W tym:
koszty transportu, zago-
spodarowania, obsługi 
systemu.

4153,40 ton (Mg), w tym: 
„suche”         -   883 Mg
„mokre”        - 1672 Mg 
zmieszane   -   424 Mg
popiół           -   857 Mg

„suche”          -  172,80 zł
„mokre”         -  172,80 zł
zmieszane    -  270,00 zł
popiół            -    10,80 zł
(od 1 lutego br.– 64,80 zł)

W związku z tym, że wydatki w 2013 r. zostały zrealizowane na niższym poziomie  niż pla-
nowano, w budżecie pozostały środki z opłaty śmieciowej, które w części pokryły koszty 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2014 r.

Kontynuowana jest budowa kanalizacji sa-
nitarnej w ramach realizowanej inwestycji 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – 
kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż 
kolektora Czerwonka etap IX”. Do końca 
ub. roku wybudowano kanały sanitarne 
oraz sięgacze kanalizacyjne o łącznej długo-
ści ok. 7,5 km. Obecnie realizowane są od-
cinki w ulicach Jodłowej i Bagrówka. 
Wczesną wiosną zostaną odtworzone na-
wierzchnie asfaltowe w zakresie prowadzo-
nych robót kanalizacyjnych.
Mieszkańcy posesji zlokalizowanych przy 
ulicach: Modrzewiowej, Cisowej, Jabłonio-
wej, Serdecznej, Herbacianej, Bażantów, 

Willowej, Beskidzkiej, Źródlanej, Słonecz-
nej, Chrobaczej, Strumyków, mogą rozpo-
cząć procedurę związaną z podłączaniem 
się do sytemu kanalizacji sanitarnej. Przy-
pominamy, iż odbioru przyłącza wykona-
nego przez właściciela posesji dokonuje 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wila-
mowicach.
Zadanie realizowane jest przy udziale środ-
ków z Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-
2013.  

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne 
w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka etap IX”

Gmina przygotowuje się do budowy przed-
szkola integracyjnego przy ul. Akacjowej. 
Zakończono prace nad projektem budowy 
przedszkola. Projekt wykonała Pracownia Pro-
jektowa „ARCHIDOM” z Raciborza. Komplet 
dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem 
na budowę został przekazany Urzędowi Gmi-
ny. Projekt przewiduje budowę obiektu wraz 
z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania 9-cio oddziałowego przed-
szkola integracyjnego. Na dachu obiektu zapro-
jektowano zabudowę baterii fotowoltaicznych 
o mocy 30 kW. Pozyskana energia wykorzysty-
wana będzie dla potrzeb eksploatacyjnych bu-
dynku. W projekcie zagospodarowania terenu 
przewidziano dwa place zabaw dla przedszko-
laków. W ramach inwestycji zaprojektowano 
przebudowę ulicy Akacjowej od skrzyżowania 
z ulicą Przecznią do skrzyżowania z ulicą Kali-
nową. Wzdłuż ulicy Akacjowej powstaną miej-
sca parkingowe. Wybudowane zostaną chodni-
ki. Jezdnia, oprócz nowych warstw podbudowy, 
otrzyma również asfaltową nawierzchnię. Pod 
drogą zabudowane zostaną instalacje kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze wodo-
ciągowe do budynku przedszkola. W tym roku 
Gmina będzie starała się o pozyskanie środków 
zewnętrznych na realizację przedszkola wraz 
z przyległą infrastrukturą.  Zaplanowana in-
westycja powinna być zrealizowana do końca 
sierpnia 2017 roku.

Nowa inwestycja 
przedszkole integracyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach 
informuje, że w 2014 r. zakupiła ogółem 
1150 tytułów na łączną kwotę 25.752,49 zł.  
W ramach wydatkowanych środków znaj-
duje się kwota dofinansowania z Programu 
Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek”, która wyniosła 
5.000 zł. Dofinansowany zakup zrealizowa-
no ze środków finansowych Biblioteki Na-
rodowej w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa.

Nowości w bibliotece
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Szczęśliwie rozpoczął się Nowy, 2015 
Rok. Rada uchwaliła też nowy budżet. 
Mieszkańców interesują plany inwesty-
cyjne Gminy, jakie one będą w tym roku?

Przede wszystkim będziemy kończyć 
budowę kanalizacji rozpoczętej i realizo-
wanej w 2014 r. Powstaną też dwa nowe 
projekty w obszarach nieskanalizowa-
nych Kóz, krótkie informacje na ten te-
mat zamieszczamy obok. Przystąpimy też 
do opracowania projektu odwodnienia 
ulicy Złotej w kierunku ulicy Południo-
wej.
Na wiosnę rozpoczną się prace budowla-
ne związane z przebudową mostu na ul. 
Nadbrzeżnej  w rejonie ulicy Spółdziel-
czej. Jesteśmy po przetargu i firma, która 
go wygrała weszła już na teren budowy. 
Na razie zabezpieczyła most. Koszt jego 
przebudowy wyniesie ponad 200 tys. zł.
Jeszcze w tym miesiącu Zarząd Dróg 
Powiatowych ogłosi przetarg na przebu-
dowę całego odcinka ulicy Kęckiej od 
ronda kpt. Kunickiego do ul. Zagrodo-
wej, tj. ok. 2 km. W ramach tych robót 
zostanie wykonana kanalizacja opadowa, 
powstanie nowa jezdnia, chodnik po pół-
nocnej stronie, przebudowane zostaną 
wszystkie zjazdy do prywatnych posesji, 
umocnione rowy, utwardzone pobocza. 
Mieszkańcy muszą się liczyć z dużymi 
utrudnieniami, ale mamy nadzieję, że za-
kończą się one w IV kwartale br. Koszty 
inwestycji poniosą Gmina Kozy i Powiat 
Bielski w wysokości po ¼, pozostałe 50% 
pochodzić będzie z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. 
schetynówek. 
W I połowie roku dokończona zostanie 
przebudowa ul. Szkolnej na odcinku od 
ul. Przeczniej do targowiska. 
Mamy jeszcze w planach zlecenie pro-
jektu na termomodernizację kompleksu 
szkolno-sportowego obejmującego  Cen-
trum Sportowo-Widowiskowe, Szkołę 
Podstawową nr 1 i liceum. Będziemy się 
przygotowywać do pozyskania środków 
na ten cel. 
Do końca maja powinny zostać zakoń-
czone prace związane z przebudową par-
ku dworskiego. 
Planujemy też rozbudowę oświetlenia 

Wójt Krzysztof Fiałkowski

Bywa, że z własnej posesji chcemy usunąć 
drzewo, które jest chore, stare, rośnie za 
blisko budynku, grozi zawaleniem, czy po 
prostu nam przeszkadza.
Wycinka i usuwanie drzew są jednak obwa-
rowane określonymi przepisami. W więk-
szości przypadków nie możemy samo-
wolnie dokonać takiej czynności. Przed 
podjęciem decyzji o wycięciu należy uzy-
skać zezwolenia wójta. Ta procedura doty-
czy również samosiejek i drzew oraz krze-
wów obumarłych.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j 
Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze. zm.) usunięcie 
drzew i krzewów z terenu nieruchomości 
może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia 
wydanego przez wójta,  na wniosek:

1. właściciela nieruchomości,
2. posiadacza nieruchomości za zgodą 

właściciela tej nieruchomości (niewy-
magana w przypadku wniosku złożo-
nego przez użytkownika wieczystego 
nieruchomości),

3. właściciela urządzeń, jeżeli 
drzewa lub krzewy zagrażają 
funkcjonowaniu tych urzą-
dzeń.

Zezwolenie na usunięcie drzew 
lub krzewów z terenu nieru-
chomości wpisanej do rejestru 
zabytków wydaje wojewódzki 
konserwator zabytków, a w przy-
padku usunięcia drzew w obrębie 
pasa drogowego drogi publicznej 
(z wyłączeniem obcych gatunków 
topoli) zezwolenie wydaje się po uzgodnie-
niu z regionalnym dyrektorem ochrony śro-
dowiska.
Organ właściwy do wydania zezwolenia na 
usunięcie drzewa, przed jego wydaniem 
dokonuje oględzin w zakresie występo-
wania w obrębie zadrzewień gatunków 
chronionych.

Pozwolenie na usunięcie drzew 
lub krzewów nie jest wymagane 
w przypadku:

1. wyrębu w lasach,
2. drzew owocowych, z wyłączeniem 

rosnących na terenie nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków oraz 
w granicach parku narodowego lub 
rezerwatu przyrody;

3. na plantacjach drzew i krzewów;

4. których wiek nie przekracza 10 lat;
5. drzew usuwanych w związku z funk-

cjonowaniem ogrodów botanicznych 
lub ogrodów zoologicznych;

6. drzew usuwanych na podstawie decy-
zji właściwego organu z obszarów po-
łożonych między linią brzegu a wałem 
przeciwpowodziowym lub natural-
nym wysokim brzegiem, w który wbu-
dowano trasę wału przeciwpowodzio-
wego, z wałów przeciwpowodziowych 
i terenów w odległości mniejszej niż 3 
m od stopy wału;

7. które utrudniają widoczność sygnali-
zatorów i pociągów, a także utrudnia-
ją eksploatację urządzeń kolejowych 
albo powodują tworzenie na torowi-
skach zasp śnieżnych, usuwanych na 
podstawie decyzji właściwego organu;

8. stanowiących przeszkody lotnicze, 
usuwanych na podstawie decyzji wła-
ściwego organu;

9. usuwanych na podstawie decyzji wła-
ściwego organu ze względu na potrze-

by związane z utrzymaniem urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych.

Na zabiegi pielęgnacyjno - sanitarne 
zezwolenie zaś nie jest wymagane, jed-
nak zakres ich wykonywania został ści-
śle określony w przepisach prawa

Zabiegi pielęgnacyjno - sanitarne w obrębie 
korony drzewa na terenach zieleni lub za-
drzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

1. usuwanie gałęzi obumarłych, nadła-
manych lub wchodzących w kolizje 
z obiektami budowlanymi lub urzą-
dzeniami technicznymi;

2. kształtowanie korony drzewa, którego 
wiek nie przekracza 10 lat;

3. utrzymywanie formowanego kształtu 
korony drzewa.

Usuwanie i pielęgnacja drzew i krzewów

Plany                    inwestycyjne Gminy
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ulicznego, ale jeszcze za wcześnie mówić 
o konkretnych miejscach. 
Wykonana zostanie modernizacja klatki 
schodowej SP 2, korytarza w gimnazjum 
i modernizacja oświetlenia budynku SP1. 
Ciągle czekamy na decyzję Minister-
stwa Rolnictwa w sprawie wyłączenia 
gruntów rolnych III klasy z użytkowania 
rolniczego, aby przystąpić do wyłożenia 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Kozy. 
Planowany jest też projekt techniczny 
i przygotowanie terenu pod PSZOK. 

Co to jest PSZOK?

To punkty selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych. Gminy mają obowią-
zek je tworzyć. Mówi o tym ustawa z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach. Mieszkańcy 
mogą dostarczać do nich m.in.: surowce, 
przeterminowane leki i chemikalia, zu-
żyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady wiel-
kogabarytowe, zużyte opony, odpady 
budowlane. Do tej pory Gmina Kozy wy-

wiązuje się z tego obowiązku organizując 
zbiórki odpadów bezpośrednio sprzed 
posesji lub poprzez odbiór odpadów tzw. 
problemowych, w wyznaczonych mo-
bilnych punktach zbiórki. Już niedługo 
wejdzie w życie kolejna nowelizacja ww. 
ustawy, która wprowadza bardzo istot-
ny zapis. Mianowicie gmina będzie zo-
bowiązana utworzyć co najmniej jeden 
stacjonarny punkt selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych. W związku 
z tym planuje się budowę takiego punk-
tu na działce gminnej przy ul. Folwarcz-
nej w Kozach. W 2013 r. zlecono wy-
konanie projektu rozbiórki zabudowań 
na wspomnianym terenie.  Posiadamy 
prawomocną decyzję na rozbiórkę tych 
zabudowań i jeżeli środki finansowe po-
zwolą, w 2015 r. zostaną one wyburzone. 
W roku 2015 zostanie również zlecone 
opracowanie projektu budowy Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie 
Kozy.

 (red.)

 odpowiada na pytania zadawane przez mieszkańców Kóz

Gmina Kozy zleciła opracowanie 
dwóch projektów budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej w nieskanalizowanych 
rejonach naszej gminy.
Jeden obszar to rejon zlewni kolektora 
Czerwonka od granicy gminy z Pisa-
rzowicami do torów kolejowych oraz 
w części ul. Przeczniej i Dolnej obej-
mujący ok. 305 budynków mieszkal-
nych. 
Projektem objęte są następujące ulice: 
Przecznia, Dolna, Jaworowa, Rolnicza, 
Listonoszy, Rzeczna, Wieżowa, Gołę-
bia, Polna, Czajki, Sójki, Sowia, Cze-
reśniowa, Laskowa, Jemioły, rejon ul. 
Kęckiej, Czysta, Świerkowa, Orzecho-
wa, Modrzewiowa, Klonowa, Dębowa.
Termin wykonania tego projektu prze-
widziano na drugą połowę 2015 r.
Drugi projekt wykonywany jest dla 
rejonu: Krzemionki, Małe Kozy, Sta-
ry Dwór i Wróblowice tj. w obszarach 
wzdłuż potoku Pisarzówna i obejmuje 
ok. 700 budynków mieszkalnych.
Sieć kanalizacyjna zostanie zaprojek-
towana w następujących ulicach: Krze-
mowa, Cedrowa, Sadowa, Krańcowa, 
Złota, Złocista, Srebrna, Południowa, 
Agawy, Wypoczynkowa, Stroma, Ma-
kowa, Piękna, Pod Grapą, Chmielo-
wa, Wierzbowa, Olchowa, Wapienna, 
Radosna, Porzeczkowa, Agrestowa, 
Sasanek, Sikorek, Boczna, rejon ul. 
Bielskiej, Spacerowa, Marzeń, Rolna, 
Ptasia, św. Walentego, Rolna, Winoro-
śli, Owocowa, Mieczyków, Karpacka, 
Brzeziny. 
Termin opracowania tego projek-
tu przewidziano na pierwszą połowę 
2016 r.
Ostateczny przebieg kanalizacji oraz 
faktyczna ilość nieruchomości obję-
tych projektami zależeć będzie od sa-
mych mieszkańców i ich zgody na wy-
tyczenie trasy przebiegu sieci. 
Urząd Gminy prosi więc właścicie-
li nieruchomości o życzliwą współ-
pracę z projektantami. 

Nowe 
projekty 
kanalizacji

Plany                    inwestycyjne Gminy
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Próbny egzamin gimnazjalny już za nami. Przez trzy dni /9,10 i 11 grudnia/ 105 trzeciokla-
sistów z naszej szkoły sprawdzało swoje umiejętności i wiedzę z przedmiotów humanistycz-
nych, matematyczno – przyrodniczych oraz z języków obcych. Tym razem wzięliśmy udział 
w Próbnym Egzaminie Gimnazjalnym z Operonem. Jest to coroczny projekt, w ramach 
którego zostaje bezpłatnie przygotowany próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów w całej 
Polsce. Egzamin odbył się po raz pierwszy w grudniu 2007 roku, a obecnie przystępuje do 
niego ponad 60% gimnazjalistów. Arkusze egzaminacyjne oraz płyty CD są opracowywane 
przez doświadczonych egzaminatorów. Próbny egzamin gimnazjalny umożliwia sprawdze-
nie wiedzy uczniów i przygotowuje ich do realiów prawdziwego egzaminu. Wyniki egzami-
nu próbnego oraz wnioski do dalszej pracy zostaną przedstawione w styczniu 2015r.

Marcin Lasek

Próbny Egzamin Gimnazjalny 
z Operonem
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Grudzień w Szkole Podstawowej nr 1 roz-
poczęła akcja pt. „Owocowy tydzień” reali-
zowana w ramach projektu „Wf z klasą”.
W poniedziałek, 1 grudnia cała społeczność 
szkolna ubrana była na czerwono. Oprócz  
czerwonych ubrań każdy przyniósł ze sobą 
czerwony owoc lub warzywo, które wspól-
nie spożywano. W czasie przerw obiado-
wych chętni mogli wykazać się umiejętno-
ściami skakania na skakance. W tym dniu 
każda klasa przygotowała gazetkę na temat 
zdrowego odżywiania oraz wspólnie ukła-
dała hasła reklamowe promujące zdrowy 
styl życia i zdrową żywność.
Wtorek był dniem słonecznym. Dominował 
kolor żółty, zarówno w ubiorze, jak i w spo-
żywanych posiłkach. Podczas przerw obia-
dowych uczniowie mogli zagrać w gumę lub 
podrzucać przysłowiową „Zośką”.
Kolejny dzień był pomarańczowy. Warzy-
wa i owoce w kolorze pomarańczowym 
królowały na szkolnych stołach. Młod-
si uczniowie pod opieką wychowawców 
przygotowali zdrowe i dietetyczne potrawy 
z przyniesionych warzyw i owoców. W kla-
sach starszych uczniowie sporządzali prze-
pisy na dietetyczne potrawy,  którymi  dzieli 
się z innymi.
„Zielono mi”- pod takim hasłem minął 
czwartek. Uczniowie po raz kolejny nie za-
wiedli. Tym razem przyszli ubrani na zie-

lono przynosząc ze sobą zielone warzywa 
i owoce. W czasie długich przerw królowały 
gry planszowe, które cieszyły się ogromną 
popularnością. Największą uciechę sprawił 
tzw. Twister, ulubiona gra dzieci, młodzie-
ży, a nawet dorosłych.
Piątek to dzień pełen radości i kolorów. 
Wszyscy mogli założyć ubrania w ulubio-
nym kolorze, przynosząc ze sobą wybra-
ny owoc lub warzywo. Po raz kolejny na 
długich przerwach nie zabrakło emocji 
sportowych. Uczniowie rozgrywali partie 
szachowe, pełne skupienia i zaangażowa-
nia. Owocowy tydzień minął bardzo szyb-
ko i sprawił wiele radości, uświadamiając 
wszystkim jak ważną rolę w życiu odgrywa 
ruch i zdrowe odżywianie. 

Żyj zdrowo i kolorowo
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W tym roku szkolnym z nową energią, świeżo-
ścią i zapałem rozpoczęliśmy działalność grupy: 
„Bank wolontariuszy - Ludzie z pomysłem”.
Działalność ta skierowana jest do tych, którzy lu-
bią pomagać innym, chcą poświęcić część swo-
jego wolnego czasu, chcą podarować innym np. 
dobre słowo, rozmowę, wiedzę i umiejętności. 
Można włączyć się w różne działania na rzecz 
innych, np.: kwesty; loterie; pomoc uczniom 
słabszym w szkole i poza szkołą; pomoc osobom 
niepełnosprawnym, chorym; wsparcie instytucji 
zewnętrznych i akcji charytatywnych.
W pierwszym semestrze podjęliśmy nastę-
pujące działania: 
•  nawiązaliśmy współpracę z Placówką Dzien-

nego Wsparcia i Domem Spokoju dla Ludzi 
Starszych w Kozach (pomoc w nauce języka 
angielskiego, cotygodniowe odwiedziny lu-
dzi starszych)

•  zorganizowaliśmy na terenie liceum pomoc 
koleżeńską dla uczniów z trudnościami szkol-
nymi,

•  kolejny raz we współpracy z Parafialnym 
Oddziałem Akcji Katolickiej przy Parafii pw. 
św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach 
przeprowadziliśmy akcję „Paczki mikołaj-
kowe dla dzieci polskich mieszkających na 
Ukrainie”,

•  po raz jedenasty zaangażowaliśmy się w ogól-
nopolską akcję „Pola Nadziei 2015” – wspar-
cie Stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła 
II w Bielsku - Białej

W dniu 8 grudnia br. grupa „Bank wolontariuszy 
– Ludzie z pomysłem” wraz z koordynatorami 
wybrała się do „Domu Spokoju dla Ludzi Star-
szych” w Kozach przy ul.  Wiśniowej 6. Spotkanie 
rozpoczęło się mszą świętą, którą odprawił ksiądz 
Zbigniew. Następnie młodzież naszego liceum 
zamieniła się w  pomocników Świętego Mikołaja. 
Powiedzenie: „posiadanie wielkiego serca nie 
ma nic wspólnego z wartością twojego kon-
ta bankowego. Każdy ma coś, co może dać 
innym” sprawdza się w całości. Chwila roz-
mowy, wspólny śpiew i modlitwa z kimś star-
szym, chorym – często bardzo niewiele może 
nas kosztować, a jednocześnie może uczynić 
świat lepszym. To nie jest tak, że drobne rze-
czy nie mają sensu…Każdy gest, nawet naj-
drobniejszy zmienia świat, czyjś świat. Spo-
tkanie z drugim człowiekiem, to naprawdę 
ogromna wartość dla obu stron!
Życzymy wszystkim odkrycia w sobie ra-
dości dzielenia się z innymi. 

Koordynatorzy grupy „Bank wolontariuszy – Ludzie 
z pomysłem”.

Dorota Żarnowska, Agata Zielińska

Wolontariat 
w „Baczyńskim”
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Na początku roku szkolnego 2014/2015 na-
uczyciele wychowania fizycznego SP nr 2 
przystąpili do ogólnopolskiego programu pt.: 
„WF z klasą”. W listopadzie odbyła się szkolna 
debata (Sportowy Okrągły Stół), z udziałem 
uczniów, na temat lekcji wf, podczas której mo-
gli wypowiedzieć się, co sądzą o wychowaniu 
fizycznym w szkole. Uczniowie klas IV a i IV b 
narysowali plakaty pt.: „WF moich marzeń”, na 
których przedstawili swoją wizję lekcji wf.
        W ramach programu „WF z klasą” odbyły się 

także Mistrzostwa SP 2 w „Grach i zabawach”, 
w których uczestniczyły klasy I-III. Na początku 
grudnia zostały rozegrane wyścigi rzędów w po-
szczególnych rocznikach. Zwycięzcami okazały 
się klasy: Ib, IIb i IIIa, które awansowały do ścisłe-
go finału. Finał ten odbył się  tuż przed przerwą 
świąteczną, a Mistrzem SP 2 w Kozach okazała 
się klasa III a, II miejsce zajęła najmłodsza klasa 
Ib , a III miejsce wywalczyła klasa IIb.
Gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę! 

(SP nr 2)

WF z klasą
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Akcja charytatywna „I Ty mo-
żesz zostać św. Mikołajem”

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas bar-
dzo szczególny, który spędzamy w rodzinnym 
gronie, a także moment, kiedy otwieramy nasze 
serca na potrzeby innych.    
Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, koło 
PCK wraz z Samorządem Uczniowskim SP 2 
przyłączyli się do akcji charytatywnej „I Ty mo-
żesz zostać Św. Mikołajem”. Koziańskie placówki: 
Gimnazjum, SP 1, SP 2, Publiczne Przedszkole, 
Przedszkole „Maja” oraz Gimnazjum nr 4 w B-B 
zorganizowały zbiórkę darów potrzebnych dzie-
ciom mieszkającym w bielskim Domu Dziecka 
przy ul. Lompy 9, Domu Dziecka przy ul. Pocz-
towej 24 oraz w Pogotowiu Opiekuńczym przy 
ul. Lompy 7 w B-B. Przedstawiciele szkół i przed-
szkoli wcielili się w rolę św. Mikołaja i osobiście 
przekazali paczki wychowankom, którzy wzrusze-
ni przyjęli podarunki i bardzo za nie podziękowali. 
W imieniu uczniów naszej szkoły paczki prze-
kazały Anna Harańczyk - Przewodnicząca 
Szkoły i jej Zastępca - Oliwia Wilczek oraz opie-
kun Samorządu Uczniowskiego.
Bardzo dziękujemy za dobroć serca wszystkich 
darczyńców i włączenie się do tej szlachetnej akcji. 

Marta Dubiel

Jasełkowy 
zawrót głowy

Jasełkowy zawrót głowy dał o sobie znać 
w Domu Kultury 18 grudnia. Uczniowie 
SP nr 1 z klasy 2 a pod okiem wychowaw-
ców pani Agaty Skoczylas i Ewy Czer-
niawskiej przygotowali atrakcyjne przed-
stawienie. Nad oprawą muzyczną czuwała 
pani Sylwia Czauderna–Papiernik. Dzięki 
zaangażowaniu rodziców, dzieci zapre-
zentowały się w pięknych strojach, bez-
błędnie wcielając się w powierzone im 
role. Zaproszone były wszystkie klasy in-
tegracyjne ze szkoły oraz osoby niepełno-
sprawne z Kóz.

Szczególne podziękowania należą się zespo-
łowi integracyjnemu, który zadbał o wystrój 
i odpowiednią atmosferę oraz poczęstunek 
w czasie spotkania. 

Dzień później uczniowie, nauczyciele i dy-
rekcja szkoły zebrali się na wspólnym kolę-
dowaniu. 
  Halina Mirek, Sandra Gołuch 

Konferencja 
„O wolności i prawach człowieka”

Uczniowie koziańskich szkół - Gimnazjum 
i Liceum - w dniu 12 grudnia uczestniczyli 
w konferencji „O wolności i prawach czło-
wieka”. Spotkanie to, przeznaczone dla mło-
dych ludzi, było zorganizowane z okazji Dnia 
Praw Człowieka (10 grudnia) przez Między-
narodowy Dom Spotkań Młodzieży oraz  
Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświecimiu. 
W trakcie konferencji poruszono problema-
tykę praw człowieka oraz kwestię ich łama-
nia w XX i XXI w. Po wysłuchaniu wystąpień 
można było zadawać pytania. Nasi ucznio-
wie chętnie skorzystali z tej sposobności. 

Dorota Małysz

Powiatowa 
Liga Szachowa
W ostatnich miesiącach nasi ucznio-
wie brali udział w rywalizacji w ramach 
Powiatowej Ligi Szachowej po patro-
natem Starosty Bielskiego. Drużyna 
w składzie Łukasz Wolański, Szymon 
Mikulski, Jakub Witkowski, Mikołaj 
Greń, Natalia Chocholska zajęła II 
miejsce w klasyfikacji szkół gimnazjal-
nych. Gratulujemy!

oprac. Tadeusz Tulicki

Kiermasz świąteczny 
w SP 2
Tradycją w naszej szkole stały się kiermasze 
świąteczne. 10 grudnia odbył się kiermasz 
„Ciasteczkowy zawrót głowy”. Wypieki 
oferowane przez nauczycieli, rodziców 
i uczniów cieszyły się dużym powodzeniem. 
Mamy nadzieję, że wszystkim smakowały.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony zo-
stał na cele misyjne (adopcja afrykańskiej 
dziewczynki) i świąteczne niespodzianki 
dla uczniów.
Na kiermaszu rozprowadzane były również 
szkolne kalendarze sportowe, z których do-
chód wspomoże organizację wyjazdów na 
zawody sportowe.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Agata Bryzek
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Minęły wprawdzie Święta Bożego Narodze-
nia, ale dla wielu z nas to okres szczególny. 
Ten czas zmienia na lepsze nasz stosunek 
do życia, powoduje, że dostrzegamy dobro 
w innych ludziach i otwiera nasze serca na 

drugiego człowieka. 
Tak jak w latach ubiegłych i w tym roku 
zorganizowaliśmy akcję charytatywną „I Ty 

możesz zostać Św. Mikołajem”, polegającą 
na zbiórce darów dla dzieci mieszkających 
w bielskich placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych. Cieszymy się, że trudna 
sytuacja dzieci pokrzywdzonych przez los 

nie jest obojętna dla wie-
lu uczniów kształcących 
się w koziańskich szkołach 
i przedszkolach.  W tym roku 
na nasz apel odpowiedziało 
bardzo wielu i w efekcie ze-
braliśmy bardzo dużą ilość 
darów potrzebnym dzie-
ciom mieszkającym w Domu 
Dziecka przy ul. Lompy 
9, Domu Dziecka przy ul. 
Pocztowej 24 oraz Pogoto-
wiu Opiekuńczym przy ul. 
Lompy 7 w B-B. W tym roku 
dzieci prosiły szczególnie o: 
żele i szampony do mycia, 
kremy, szczotki do włosów, 
soczki,  ubranka dla małych 
dzieci, przybory szkolne i za-
bawki. Po segregacji darów 
i podzieleniu ich równo na 
3 placówki, przedstawiciele 
szkół i przedszkoli osobiście 
przekazali pudła z darami 

wychowankom placówek, którzy z wdzięcz-
nością przyjęli prezenty.  Starsi wychowan-
kowie pokazali nam swoje pokoje i zapro-

sili do sali sportowej, gdzie wspólnie odbył 
się mecz w piłkarzyki i ping ponga. Młodsi 
natomiast z ciekawością obejrzeli przygoto-
wane przez Szkolny Wolontariat przedsta-
wienie świąteczne oraz wysłuchali życzeń 
przekazanych im przez Pana Dyrektora od 
wszystkich darczyńców. Nasi uczniowie 
zorganizowali warsztaty plastyczne, w efek-
cie czego powstały prace przedstawiające 
głowę Mikołaja z pięknie przystrojonymi 
czapkami. Mogliśmy również uczestniczyć 
w Wigilii przygotowanej przez Dom Dziec-
ka przy ul. Lompy, na którą zostali zapro-
szeni ich przyjaciele i ludzie przychodzący 
im z pomocą.  

W imieniu swoim oraz dzieci mieszkających 
w bielskich domach dziecka składam ser-
deczne życzenia i podziękowania wszystkim 
darczyńcom, którzy wsparli nas w tak szczyt-
nym celu. Do akcji chętnie włączyły się:

1. Gimnazjum im. Jana  Pawła II w Kozach
2. SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Jana III Sobieskiego w Kozach 
3. SP nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach 
4. Gimnazjum nr 4 im. Józefa  Piłsudskiego 

w  Bielsku-Białej
5. Przedszkole Publiczne w Kozach
6. Niepubliczne Przedszkole „Maja” w Ko-

zach
Julita Poszwa

Akcja charytatywna – I Ty możesz zostać świętym Mikołajem

W telegraficznym 
skrócie SP nr 2:
• 17.12.2014r. w naszej szkole 
odbył się drugi już próbny egzamin klas 
szóstych. Uczniowie po raz kolejny mogli 
sprawdzić swoje umiejętności.

• 19.12.2014 r. uczniowie klas 5 
i 6 pod kierunkiem p. Marty Lewandow-
skiej, p. Ewy Wójcickiej i księdza Marka 
Łapczyńskiego przedstawili jasełka, któ-
re później mogli obejrzeć też zaproszeni 
goście – Wójt Gminy Kozy oraz rodzice. 
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpie-
waniem kolęd.

• 13-go grudnia 2014 r. w Staro-
stwie Powiatowym została zakończona 
Powiatowa Liga Szachowa. Po podsu-
mowaniu czterech spotkań drużyna ze 

Szkoły Podstawowej nr 2 odebrała pu-
char zajmując II miejsce, przegrywając 
tylko tzw. ”małymi punktami”. Ponadto 
nasi uczniowie otrzymali:  
• Adam Koza - dyplom dla najmłod-

szego zawodnika Ligi, 
• Igor Mrozek VI m w kategorii kl.1-3, 

w kategorii  kl. 4-6:
• Wiktoria Koza (6b) III m. 
• Kamila Handzlik (5a) V m. 
• Kacper Polakowski (6b) IV m. 
• Szymon Polakowski (5b) VI m. 

W skład drużyny wchodzili jeszcze: Arka-
diusz Pokusa, Paweł Pokusa (4b), Paweł  
Honkisz (4b), Piotr Waluś (5b), Maciej 
Bednarczyk (5a). Gratulujemy 

• W dniu 17 grudnia w Domu Kul-
tury w Kozach uczniowie z klas I brali udział 
z zajęciach ruchowych i plastycznych. Dzie-
ci w małych grupach rysowały plakat pt. 
„Choinka Świąteczna”.  Wszystkie prace 
były bardzo ciekawe.

• W dniu 17 grudnia w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach 
w ramach realizacji projektu „WF z Klasą” dla 
uczniów Szkoły konkurs plastyczny pod ha-
słem „WF moich marzeń”. Brało w nim udział 
42 dzieci, które stworzyły 16 plakatów. Prace  
oceniać będą uczniowie szkoły, a najciekaw-
szy projekt zostanie wkrótce nagrodzony.
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Oficyna lewa (zachodnia) jest znacznie star-
sza od prawej. Na nadprożu w jednej z jej 
sklepionych piwnic wyryto datę 1705. Od-
notował to nawet w 1953 r. sam prof. Jerzy 
Szablowski, pisząc o koziańskich zabytkach 
w „Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce”. Bu-
dynek ten, przez lata swojego istnienia, miał 
we dworze przeznaczenie różnorakie.
 
Tutaj, w obszernej, sklepionej sali po połu-
dniowej stronie parteru znajdował się duży 
piec chlebowy i także pralnia z ogromnymi, 
miedzianymi kotłami. Obok była prasowalnia 
z posadzkową podłogą. Na korytarzu stał duży 
magiel ręczny. Także na parterze, obok praso-
walni funkcjonowała szwalnia. W niej barono-
wa Wilhelmina Czeczowa organizowała kursy 
szycia dla dziewcząt, w czasie gdy zajęć tych 
nie można było urządzić w ochronce.
 
Oficyna lewa była także miejscem zamiesz-
kania dla wielu osób związanych z właści-
cielami dworu więzami rodzinnymi lub 
pracą, wykonywaną w koziańskim majątku 
ziemskim. Mieszkali tu m.in. : inż. Medard 
Konopka – szwagier hrabiny Marii Czecz-
-Tarnowskiej, leśniczy dworski Jan Czader-
na oraz nauczycielki Maria Cyankiewiczo-
wa i Gustawa Kawikówna. W oficynie lewej 
mieszkali także zarządcy dworscy: inż. Ka-
rol Ring, który był także leśniczym i dr inż. 

Andrzej Rozmiarek. Andrzej Rozmiarek to 
postać szczególna w historii koziańskiego 
dworu. Wraz z rodziną mieszkał w Kozach 
w latach 1913-1918. W oficynie lewej uro-
dziła się jego córka Jadwiga (kurierka ta-
trzańska, zginęła w czasie II wojny świato-
wej). Doktor Rozmiarek darzony był przez 
Czeczów wielkim zaufaniem, posiadał więc 
od nich wszelkie pełnomocnictwa. To on 
wybudował w Kozach dworski kamienio-
łom wraz z kolejką linową i był jego pierw-
szym kierownikiem.

W czasie I wojny światowej, w styczniu i lu-
tym 1915 r., w Kozach stacjonował legen-
darny dywizjon ułanów rotmistrza Włady-
sława Beliny-Prażmowskiego, należący do 
I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsud-
skiego. Szwadrony ułanów zakwaterowane 
były wtedy u największych gospodarzy we 
wsi, a oficerowie z dowództwa mieszkali we 
dworze, właśnie w oficynie lewej.

W oficynie lewej mieszkał także Adolf Zu-
ber (1911-1971), przed wojną księgowy 
u Czeczów. Adolf Zuber, posiadający wśród 
badaczy historii Kóz największy dorobek, 
miał w mieszkaniu maleńki pokoik, w któ-
rym urządził ciemnię fotograficzną. To tam 
właśnie powstała „Fototeka – kronika Kóz 
w obrazach” – dzieło życia najlepszego ko-
ziańskiego historyka, z którego od lat czer-
pią wiedzę kolejne pokolenia pasjonatów 
historii Kóz.

W swej długiej historii oficyna lewa ma 

też wydarzenia dramatyczne. Na parterze, 
w pokoiku obok pralni zaczadziły się dwie 
dziewczyny, a w drewutni nad Kozówką, 
obok oficyny powiesił się dworski kucharz. 
Gdy w 1945 r. kończyła się II wojna świa-
towa w oficynie lewej urządzono szpital dla 
żołnierzy Armii Czerwonej.

Grzegorz Hałat

W tekście wykorzystano m. in. „Fototekę – 
kronikę Kóz w obrazach” Adolfa Zubera.

Dworska oficyna lewa
Nie tylko Pałac

Oficyna lewa – początek XX w.

Piwnica oficyny lewej – belka z wyrytą datą 1705.

Kronikarz koziański Adolf Zuber na dzie-
dzińcu dworskim – lata 60-te XX w.
W tle opel-kapitan doktora Stanisława Ba-
zana. (Foto – zbiory IHK).
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UCHWAŁA NR II/9/14
RADY GMINY KOZY

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 
222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1.  
1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 

41 056 000 zł, jak w Tabeli Nr 1, w tym:
a. dochody bieżące w kwocie                                                      36 449 000,00 zł

w tym na programy z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                       248 130,00 zł

b. dochody majątkowe w kwocie                                                 4 607 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                  4 320 000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 
40 316 500,00 zł, jak w Tabeli Nr 2, w tym:
a. wydatki bieżące w kwocie                                                       34 719 000,00 zł

w tym na programy z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z tabelą Nr 8              170 338,00 zł

b. wydatki majątkowe w kwocie                   
jak w Tabeli Nr 4                                                                         5 597 500,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Tabelą Nr 8            1 977 500,00 zł

§ 2. 
1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie             26 933 986,00 zł
w tym: 
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone   19 105 830,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych               7 828 156,00 zł

b. wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących                    3 556 709,00 zł
c. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                 3 504 967,00 zł
d. wydatki na obsługę długu publicznego                                      553 000,00 zł
e. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                      170 338,00 zł

§ 3.  
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę bu-

dżetową w kwocie 739 500,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 1 199 857,00 zł i rozchody 
budżetu w łącznej kwocie 1 939 357,00 zł jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2015 roku z tytułu:
a. kredytów w wysokości 800 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie dzia-

łań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
b. kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budże-

towego do wysokości 3 000 000,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredy-

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

§ 4. 
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 277 000,00 zł, z czego:

a. rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 77 000,00 zł,
b. rezerwę na wydatki w oświacie 200 000,00 zł.

§ 5.  
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2015, 
jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

w kwocie 200 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gmin-
nych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 241 711,00 zł, jak w Tabeli Nr 5,

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

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

nikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w kwocie 1 560 000,00 zł oraz wydatki na realizację 
tego zadania w kwocie 1 560 000,00 zł,

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobu-
sowych w wysokości 6 500,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków 
w wysokości 7 500,00 zł,

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

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

w następujących kwotach:
a. dla Domu Kultury w Kozach 975 000,00 zł,
b. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 527 000,00 zł.

§ 9.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego 

deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000,00 zł,
2. Zaciągnięcia kredytu w wysokości 800 000,00 zł na wyprzedzające finan-

sowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej, których zabezpieczeniem będzie weksel in blanco wraz z     
deklaracją wekslową,

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

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

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

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

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

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

4. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysoko-
ści 1 939 357,00 zł, wraz z odsetkami,

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

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

§ 11.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycz-
nia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Uchwała Budżetowa na    2015 rok Gminy KozyTreść Plan
Rolnictwo i łowiectwo 1 790 000,00

Leśnictwo 300,00

Transport i łączność 252 500,00

Gospodarka mieszkaniowa 2 618 100,00

Działalność usługowa 36 000,00

Administracja publiczna 71 889,00

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

2 100,00

Obrona narodowa 300,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

18 994 900,00

Różne rozliczenia 12 413 200,00

Oświata i wychowanie 1 719 740,00

Ochrona zdrowia 610,00

Pomoc społeczna 2 706 361,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00

Kultura fizyczna 440 000,00

Razem 41 056 000,00

Treść Plan
Rolnictwo i łowiectwo 1 458 000,00

Leśnictwo 500,00

Transport i łączność 3 282 500,00

Turystyka 3 200,00

Gospodarka mieszkaniowa 1 854 300,00

Działalność usługowa 112 200,00

Administracja publiczna 4 210 599,00

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

2 100,00

Obrona narodowa 3 300,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 78 900,00

Obsługa długu publicznego 553 000,00

Różne rozliczenia 327 000,00

Oświata i wychowanie 17 918 201,00

Ochrona zdrowia 249 030,00

Pomoc społeczna 4 181 370,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 648 700,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 122 300,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 507 000,00

Kultura fizyczna 1 804 300,00

Razem 40 316 500,00

Dochody Budżetu na 2015 rok

Wydatki Budżetu na 2015 rok

Planowane wydatki budżetu w 2015 roku



UCHWAŁA NR II/9/14
RADY GMINY KOZY

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 
222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1.  
1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 

41 056 000 zł, jak w Tabeli Nr 1, w tym:
a. dochody bieżące w kwocie                                                      36 449 000,00 zł

w tym na programy z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                       248 130,00 zł

b. dochody majątkowe w kwocie                                                 4 607 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                  4 320 000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 
40 316 500,00 zł, jak w Tabeli Nr 2, w tym:
a. wydatki bieżące w kwocie                                                       34 719 000,00 zł

w tym na programy z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z tabelą Nr 8              170 338,00 zł

b. wydatki majątkowe w kwocie                   
jak w Tabeli Nr 4                                                                         5 597 500,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Tabelą Nr 8            1 977 500,00 zł

§ 2. 
1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie             26 933 986,00 zł
w tym: 
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone   19 105 830,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych               7 828 156,00 zł

b. wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących                    3 556 709,00 zł
c. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                 3 504 967,00 zł
d. wydatki na obsługę długu publicznego                                      553 000,00 zł
e. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                      170 338,00 zł

§ 3.  
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę bu-

dżetową w kwocie 739 500,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 1 199 857,00 zł i rozchody 
budżetu w łącznej kwocie 1 939 357,00 zł jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2015 roku z tytułu:
a. kredytów w wysokości 800 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie dzia-

łań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
b. kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budże-

towego do wysokości 3 000 000,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredy-

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

§ 4. 
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 277 000,00 zł, z czego:

a. rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 77 000,00 zł,
b. rezerwę na wydatki w oświacie 200 000,00 zł.

§ 5.  
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2015, 
jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

w kwocie 200 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gmin-
nych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 241 711,00 zł, jak w Tabeli Nr 5,

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

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

nikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w kwocie 1 560 000,00 zł oraz wydatki na realizację 
tego zadania w kwocie 1 560 000,00 zł,

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobu-
sowych w wysokości 6 500,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków 
w wysokości 7 500,00 zł,

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

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

w następujących kwotach:
a. dla Domu Kultury w Kozach 975 000,00 zł,
b. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 527 000,00 zł.

§ 9.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego 

deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000,00 zł,
2. Zaciągnięcia kredytu w wysokości 800 000,00 zł na wyprzedzające finan-

sowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej, których zabezpieczeniem będzie weksel in blanco wraz z     
deklaracją wekslową,

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

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

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

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

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

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

4. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysoko-
ści 1 939 357,00 zł, wraz z odsetkami,

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

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

§ 11.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycz-
nia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Uchwała Budżetowa na    2015 rok Gminy Kozy
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 206 500,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 206 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 629 000,00
Budowa kanalizacji  sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i 
wzdłuż kolektora Czerwonka
Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na 
terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie „Małe Kozy”
Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na 
terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora „Czer-
wonka” oraz ul. Przecznia i Dolna

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 500,00
Budowa kanalizacji  sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i 
wzdłuż kolektora Czerwonka

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 445 000,00
Budowa kanalizacji  sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i 
wzdłuż kolektora Czerwonka

600 Transport i łączność 2 236 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 400 000,00

6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 400 000,00

Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S 
Hałcnów-Kozy-Podlesie ul. Kęcka

60016 Drogi publiczne gminne 836 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 836 000,00

Projekt odwodnienia ulicznego
Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej
Przebudowa mostu ul. Nadbrzeżna
Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 650 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 650 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00
Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie te-
renu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów
Zakup gruntów pod budowę drogi na ul. Modrzewiowej
Zakup gruntów przy ul. Kęckiej

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000,00
Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie te-
renu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00
Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie te-
renu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów

710 Działalność usługowa 41 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 35 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

71095 Pozostała działalność 6 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych

6 000,00

Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego

750 Administracja publiczna 52 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 500,00
Informatyzacja Urzędu

801 Oświata i wychowanie 345 500,00
80101 Szkoły podstawowe 170 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00
Modernizacja klatki schodowej Szkoły Podstawowej Nr 2
Modernizacja oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - PT

80104 Przedszkola 129 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 129 000,00

Budowa Przedszkola Publicznego
Budowa zadaszenia wejścia do budynku Przedszkola

80110 Gimnazja 34 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00

Modernizacja klatki schodowej w Gimnazjum

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 12 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 500,00
Zakup kotła warzelno- uchylnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 25 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00
Zabudowa oświetlenia ulicznego

90002 Gospodarka odpadami 25 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00

PSZOK PT wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje

926 Kultura fizyczna 16 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 16 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00
Boisko sportowe
Place zabaw

Razem 5 597 500,00

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2015 roku
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Duet siłaczy z Kóz – Wiesław Wróbel i jego 
podopieczny Grzegorz Drewniany – zna-
komicie zwieńczył udany rok 2014. Ko-
lejne sukcesy przyniosły zawody Pucharu 
Świata w Niemczech.
Miejscowość Lauchhammer, a konkret-
nie tamtejsza piękna hala sportowa, gościła 
uczestników rywalizacji w Pucharze Świata si-
łaczy w kilku kategoriach. Kozianie należeli do 
faworytów zawodów i ze swojej roli wywiązali 
się bez zarzutu. Utytułowany Wiesław Wró-
bel zwyciężył w gronie masters, w przedziale 
wiekowym 54-59 lat, z wynikiem 155 kilogra-
mów w wyciskaniu sztangi leżąc bez koszulki. 
Również na najwyższym stopniu podium sta-
nął Grzegorz Drewniany. Wśród zawodników 
kategorii submasters (35-42 lata) osiągnął we 
wspomnianej konkurencji rezultat 160 kg.
Jak przyznaje Wiesław Wróbel wyniki im-
ponujące nie są, ale też okres startu temu 
nie sprzyjał. – Zawody odbyły się już niemal 
na końcu roku, kiedy wszyscy zawodnicy 
szczyt formy mieli za sobą. Obsada nie była 

też szczególna, bo brakowało 
z różnych względów Czechów, 
Słowaków czy Węgrów. Nie-
mniej jednak to zwieńczenie 
udanych dla nas miesięcy – za-
znacza kozianin.
Przypomnieć warto, że rok 
miniony przyniósł bardziej 
doświadczonemu z siłaczy ty-
tuły mistrza Europy i świata. 
Grzegorz Drewniany także 
z obu imprez przywiózł medale 
– odpowiednio koloru złotego 
i srebrnego. Obaj mają już jasno 
sprecyzowane cele na 2015 rok. 
– Kupiliśmy bilety do hiszpań-
skiego Alicante, gdzie w Wielką 
Sobotę będziemy walczyć o mi-
strzostwo. W październiku czeka 
nas z kolei start w mistrzowskich 
zawodach w Chicago – dodaje 
Wróbel, który wraz ze swoim kolegą miał 
na finiszu roku okazję wystąpić w charak-

terze... sędziego. Stało się to podczas za-
wodów strongmanów w szkolnym turnieju 
w Bielsku-Białej.    (MN) 

Puchar Świata i kolejne wyzwania

Ostatnimi meczami przed własną publicz-
nością w pierwszej części ligowych zmagań 
były konfrontacje z zespołami sąsiadujący-
mi w tabeli. Nic dziwnego, że apetyty na 
premierowe punkty w sezonie I ligi kozia-
nie mieli spore.

Potyczka z rywalem z Zawiercia miała nie-
codzienny przebieg. Wszystkie mecze ro-
zegrane na stole numer jeden zakończyli 
zwycięsko goście. Pingpongiści LKS Orzeł 
Mirex znakomicie radzili sobie za to przy 
drugim ze stołów. Tu Mariusz Zwoliński 

i Tomasz Pisarczyk 
pewnie swoich 

przeciwników pokonali. Gdyby owa ten-
dencja podtrzymana została w grach deblo-
wych, to kozianie cieszyliby się z remisu. 
Niestety, w obu spotkaniach przeważali te-
nisiści stołowi przyjezdnej drużyny, którzy 
sięgnęli po wyjazdowy triumf 6:4.

Na finiszu roku do Kóz zawitał zespół 
Dwunastki-Betard Wrocław. Miejsco-
wi do tego starcia przystąpili po porażce 
2:8 z Pegazem Łańcut, przeciwnikiem 
jednak znacznie trudniejszym od wro-
cławian. Ostatnia rywalizacja przed na-

dejściem nowego roku okazała się zgod-
nie z przewidywaniami zacięta. Kozianie 
zanotowali idealne otwarcie meczu, bo 
swoje pojedynki wygrali Bartosz Kwo-
dawski i Mariusz Zwoliński. Z kolejnych 
sześciu spotkań singlowych gospodarze 
skutecznie przeciwstawili się niestety tylko 
w jednej, gdy Tomasz Pisarczyk pokonał 
Mateusza Moczko. Wobec deblowego po-
działu punktów, to wrocławianie cieszyli 
się ostatecznie z arcyważnej wygranej, po-
zostawiając ekipę z Kóz z wciąż zerowym 
dorobkiem punktowym na zapleczu elity 
tenisa stołowego. 

(MN)
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Punkty coraz bliżej
Choć wszystkie mecze premierowej rundy I ligi tenisa stołowego zakończyły się porażkami beniaminka z Kóz, to nie trudno 
zauważyć postęp w grze zespołu. Zwłaszcza w wieńczących rok kalendarzowy spotkaniach domowych ekipa LKS Orzeł Mirex 
bliska była historycznej zdobyczy punktowej.

LKS Orzeł Mirex Kozy – KS Viret CMC Zawiercie 4:6
Punkty dla Orła Mirex: Pisarczyk i Zwoliński – 2

KS Pegaz Łańcut – LKS Orzeł Mirex Kozy 8:2
Punkty dla Orła Mirex: Kwodawski – 1,5; Pisarczyk – 0,5

LKS Orzeł Mirex Kozy – UKS Dwunastka-Betard Wrocław 4:6
Punkt dla Orła Mirex: Kwodawski i Zwoliński – 1,5; Pisarczyk – 1
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Był jednym z założycieli i najbardziej od-
danych działaczy Ludowego Klubu Spor-
towego Orzeł Kozy, długoletnim preze-
sem tego klubu. Aktywnie uczestniczył 
również w życiu całego regionu. Euge-
niusz Baścik zmarł w wieku 93 lat.
To bez wątpienia postać wyjątkowa dla ko-
ziańskiej społeczności. Przez 36 lat Eugeniusz 
Baścik piastował funkcję prezesa w LKS Orzeł 
Kozy. Samo powstanie klubu to w dużej mie-
rze Jego zasługa. Systematycznie doprowadził 
do rozwoju początkowo niewielkiego klubu 
sportowego, dla którego poświęcał się bez 
reszty. Wpierw, dzięki zaangażowaniu dzia-
łacza, wybudowano w centrum miejscowo-
ści boisko wraz z widownią, następnie klub 
wzbogacił się o budynek z biurami, szatniami, 
a także bazą noclegową. Eugeniuszowi Baści-
kowi za tę pracę przyznano tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Kozy.
Jako społecznik Baścik udzielał się także 
w beskidzkim regionie. Przez wiele lat pełnił 
funkcję ławnika Sądu Okręgowego w Biel-
sku-Białej, był także członkiem zarządu 
Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej. Pełnił funkcję przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Beskidzkiego Zrzesze-
nia Ludowych Zespołów Sportowych, był 
również działaczem Gminnej Spółdziel-
ni Samopomoc „Chłopska”. Jego zasługi 
wyróżniono m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 roku 
nominowany był także przez specjalną ka-
pitułę do Nagrody im. ks. Józefa Londzina. 
Uroczystości pogrzebowe wraz z ostatnią 
drogą i pożegnaniem wybitnej osobowości 
miały miejsce w Kozach w środę 14 stycz-
nia...    (RED)

Piłkarze już w treningu
W poniedziałek 12 stycznia na pierwszym 
w nowym roku treningu spotkali się piłka-
rze LKS Orzeł Kozy. Zespół występujący 
w bielskiej klasie A wyznaczony ma jasny 
cel na zimowy okres przygotowawczy.
Na razie w nieco okrojonym, 11-osobowym 
składzie przygotowania do rundy wiosennej za-
inaugurował zespół z Kóz. Mniejsza frekwencja 
to efekt przede wszystkim innych obowiązków 
zawodników łączących grę w piłkę z pracą czy 
nauką. Po raz pierwszy kozianie trenowali pod 
okiem nowego szkoleniowca Dariusza Malchara, 
który trenerem ekipy a-klasowej został po zakoń-
czeniu minionej rundy. Swoim podopiecznym za-
ordynował wewnętrzną gierkę jako wprowadze-
nie do znacznie bardziej intensywnych treningów. 
Na styczeń zajęcia wyznaczono głównie na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią w Kozach.
Cel jaki przyświecał będzie kozianom w naj-
bliższych miesiącach? Jak podkreślił na spo-
tkaniu z zawodnikami sam szkoleniowiec, 
liczy na solidnie przepracowaną zimę, zaan-
gażowanie piłkarzy, a w trakcie wiosennych 
rozgrywek – widoczną poprawę gry i awans 
w górę tabeli. 12. miejsce Orła Kozy na pół-
metku rywalizacji w bielskiej klasie A nie 
zadowala bowiem nikogo.

Pożegnaliśmy Eugeniusza Baścika...

Kiedy końcem października 2014 roku mło-
dzi adepci futbolu spotkali się na Jesiennym 
Turnieju Piłki Nożnej, pojawił się pomysł, 
by podobne zmagania organizować cyklicz-
nie, w miarę nadejścia kolejnych pór roku. 
W edycji zimowej zespoły mierzyły się w 
hali Centrum Sportowo-Widowiskowego 
w Kozach w niedzielę 11 stycznia. Najlep-
szym okazała się miejscowa ekipa starszych 
zawodników, którzy odnieśli komplet zwy-
cięstw.
Królem strzelców zmagań został Kacper 
Polakowski (UKS Dwójka 2002), a naj-
lepszym bramkarzem Mieszko Brzezicki z 
tej samej drużyny. Wybrano ponadto wy-
różniających się graczy w poszczególnych 
zespołach – Michał Glos (UKS Dwójka 
2002), Daniel Markiel (Pasjonat), Jakub 
Gąsiorek (UKS Dwójka 2003), Jakub Ja-
niczek (Orzeł) i Mikołaj Pustelnik (Groń).
Wszystkie uczestniczące w turnieju w Ko-
zach drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody 
– dresy, piłki i getry.

Wyniki turnieju:
UKS Dwójka 2002 Kozy – UKS Dwójka 2003 
Kozy 4:1
Orzeł Witkowice – Pasjonat Dankowice 1:4
UKS Dwójka 2003 Kozy – Groń Bujaków 4:0
UKS Dwójka 2002 Kozy – Orzeł Witkowice 10:0
Pasjonat Dankowice – UKS Dwójka 2002 Kozy 0:3
Groń Bujaków – Orzeł Witkowice 1:6
UKS Dwójka 2003 Kozy – Orzeł Witkowice 0:0
Groń Bujaków – Pasjonat Dankowice 0:3

UKS Dwójka 2003 Kozy – Pasjonat Dankowice 0:3
UKS Dwójka 2002 Kozy – Groń Bujaków 13:0

Końcowa tabela:
1. UKS Dwójka 2002 Kozy – 12 pkt., 30:1
2. Pasjonat Dankowice – 9 pkt., 10:4
3. UKS Dwójka 2003 Kozy – 4 pkt., 5:7
4. Orzeł Witkowice – 4 pkt., 7:15
5. Groń Bujaków – 0 pkt., 1:26

(RED)

O Puchar Wójta w edycji zimowej
Pięć drużyn złożonych z młodych piłkarzy rywalizowało w Zimowym Halowym Turnieju o Puchar 
Wójta Gminy Kozy. To kontynuacja dla przedsięwzięcia rozpoczętego na jesień roku minionego.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kozach w latach 2008 do 2014 realizował 
projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna 
w Gminie Kozy” współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Biorąc pod uwagę 
okres realizacji należy stwierdzić, iż był to 
najdłużej trwający projekt unijny w naszej 
gminie.
W okresie jego realizacji wsparciem objęto 
mieszkanki i mieszkańców Gminy Kozy, 
którym oferowano wsparcie skrojone na 
miarę ich potrzeb i oczekiwań. Oferta pro-
jektu z roku na rok ulegała modyfikacjom 
i znaczącym rozszerzeniom. Jako jedyna 
gmina w naszej okolicy utworzyliśmy Klub 
pracy, w ramach którego udostępniamy 
i nadal udostępniać będziemy stanowisko 
komputerowe z dostępem do Internetu 
i drukarki oraz codziennie umieszczamy 
w gablotach nowe oferty pracy, aby nasi 
mieszkańcy łatwiej i szybciej mogli podjąć 
zatrudnienie. Dodatkowo jako jeden z nie-
licznych ośrodków podjęliśmy trud realiza-
cji pilotażowego działania, jakim były staże 
zawodowe. Również ta inicjatywa spotkała 
się ze sporym zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców oraz podmiotów zaintereso-
wanych przyjęciem stażystów.
Wśród stosowanych form wsparcia i działań 
środowiskowych wymienić można:
- indywidualne doradztwo zawodowe,

- warsztaty z trenerem pracy,
- treningi psychospołeczne,
- kursy zawodowe,
- kursy komputerowe,
- warsztaty kreowania wizerunku,
- staże zawodowe,
- wsparcie finansowe,
- pikniki rodzinne,
- wycieczki integracyjne,
- kampanię edukacyjną dotyczącą profilak-
tyki przemocy,
- konkursy z nagrodami.
Prowadzony przez zespół projektowy mo-
nitoring wskazuje na efektywność podej-
mowanych działań. Co roku znaczna część 
uczestniczek i uczestników projektu podej-
mowała zatrudnienie, a co cieszy nas szcze-
gólnie – często zgodnym z nowo zdobytym 
zawodem.
Okres realizacji projektu obejmujący 7 lat 
to czas wytężonej pracy kadry ośrodka i po-
wołanego zespołu projektowego, któremu 
w tym miejscu pragnę serdecznie podzię-
kować, za wykazane zaangażowanie, otwar-
tość wobec potrzeb mieszkańców oraz kre-
atywność w działaniu.
 Teresa Oczko

Kierownik GOPS Kozy

Projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” 
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

PODSUMOWANIE 7 LAT REALIZACJI PROJEKTU

Już dziś zachęcamy do udziału w zajęciach 
Domu Kultury w okresie ferii zimowych. 
W pierwszym tygodniu lutego zapraszamy dzie-
ci w wieku 6-12 lat na „artystyczno-rozrywkowy 
misz-masz”. Zajęcia odbywać się będą od po-
niedziałku do piątku, w godz. 10:00-14:00, a ich 
koszt wynosi 60 zł. W ramach tego tygodnia, 
oprócz zajęć w placówce Domu Kultury, pro-
ponujemy dwie wycieczki do Bielska-Białej – do 
Teatru Lalek Banialuka oraz do Domu Tkacza.
W drugim tygodniu ferii, w dniach 10-11 lu-
tego zapraszamy najmłodszych do postawie-
nia pierwszych kroków w świecie fotografii! 
Bezpłatne zajęcia z podstaw fotografii od-
bywać się będą w godz. 10:00-12:00. Mile 
widziany własny sprzęt fotograficzny, choć 

jego brak nie wyklucza uczestnictwa.
W dniach 9-13 lutego, w godz. 10:00-12:00, 
zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat 
na warsztaty wokalne. W tych samych dniach, 
w godz. 10:00-14:00 odbędą się również 
warsztaty teatralne, przeznaczone dla młodzie-
ży w wieku 12-18 lat. 
Obie grupy, wokalna i teatralna, przygotują 
spektakl finalizujący tegoroczne ferie zimowe, na 
który wszystkich serdecznie zapraszamy! Przed-
stawienie odbędzie się 13 lutego o godz. 17:00 
w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach. 
Udział we wszystkich zajęciach drugiego tygo-
dnia ferii jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.
Szczegóły na stronie www.domkultury.kozy.pl

(DK)

Ferie w Domu Kultury

28 grudnia ubiegłego już roku, zaprosiliśmy 
Państwa na „Koncert Świąteczny” do Pałacu 
Czeczów. Sądząc po nazwie imprezy, można 
było się spodziewać np. recitalu kolęd. Utwo-
rów tych oczywiście nie zabrakło, ale nie były 
one jedynymi kompozycjami wpisanymi 
w program wieczoru. Poprzez różnorodność 
utworów muzycznych i poetyckich, chcieliśmy 
zachęcić wszystkich do refleksji nad znacze-
niem Świąt Bożego Narodzenia.

Przy rewelacyjnym akompaniamencie for-
tepianowym Jana Nowaka (związanego 
na co dzień z ZPiT „Kozianie”), śpiewano 
utwory reprezentujące muzykę rozrywkową 
(jak choćby te w wykonaniu Gabrieli Pezdy, 
Dawida Harata, czy Natalii Gajowniczek), 
poezję śpiewaną (w wykonaniu Sławomira 
i Agnieszki Łyczków, czy Joanny Budziń-
skiej) oraz kolędy i pastorałki (zaśpiewane 
przez Joannę Jurzak, Krzysztofa Gajownicz-
ka oraz Chór Domu Kultury w Kozach).
Najwięcej utworów muzycznych zaprezento-
wał Chór Domu Kultury w Kozach, dyrygowa-
ny przez Annę Czaplińską-Syjotę, odśpiewując 
również utwory z solistami: Maksymilianem 
Naglikiem, Piotrem Pękalą, Zofią Skrudlik, Ja-
godą Czopek i Julią Suchoń-Komraus.
W scenariuszu imprezy, opracowanym przez 
Sabinę Piskorek-Oczko, szczególne miejsce 
zajęła również poezja, zaprezentowana przez 
aktorów Teatru Trzech: Maksymiliana No-
waka, Michała Harata oraz Pawła Sablika.
Dziękujemy wszystkim występującym i pu-
bliczności, życząc jeszcze raz wszystkiego co 
Dobre i tego, co Dobrym się okaże. (DK)

Koncert Świąteczny 
uczestników zajęć 
Domu Kultury
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Uchwały Rady Gminy
Rada Gminy Kozy dnia 18 grudnia 2014 r. podczas II sesji  podjęła następujące uchwały w sprawie:
1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.;
2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 – 2024;
3. zmiany uchwały Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. 

Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy;
4. uchwała Budżetowa na 2015 rok Gminy Kozy;
5. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015 – 2022;
6. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej 

na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku 
– Białej;

7. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę na okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku;

8. dopłaty do taryfy za odprowadzane ścieków z gospodarstw domowych w Gminie 
Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach;

9. zmieniająca uchwałę Nr I/5/14 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2014 r. 
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy;

10. planu pracy Rady Gminy Kozy na 2015 rok.
   Małgorzata Bednarz

Kolejne 
dofinansowanie 
Gmina Kozy uzyskała dofinasowanie 
z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo 
- Dostępność-Rozwój na dokończenie re-
montu ul. Szkolnej na odcinku 140 m od ul. 
Przeczniej do Targowiska. Dofinasowanie 
wynosi 50% kosztów inwestycji. Realizacja 
zadania planowana jest na I połowę 2015 r.

Ewidencja ludności
 
• urodziło się 160 dzieci, w tym 86 chłop-

ców i 74 dziewczynki (w 2013 r. - 133 
dzieci)

• zmarło 97 osób, w tym 45 mężczyzn i 52 
kobiety (w 2013r. 105 osób)

Na koniec 2014 roku gmina Kozy liczyła  
12 535  mieszkańców zameldowanych na 
pobyt stały i 254 mieszkańców zameldowa-
nych na pobyt czasowy.

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Kozach rejestru-
je fakty z zakresu stanu cywilnego. Dotyczy 
to zawartych małżeństw, zgonów, urodzeń, 
które miały miejsce na terenie gminy Kozy.                     
W większości przypadków zdarzenia te 
dotyczą mieszkańców naszej gminy. Spo-
rządzane są również akty, dotyczące zda-
rzeń powstałych za granicą, a które dotyczą 
mieszkańców Kóz.

Sporządzono:

• 64   akty małżeństwa (w 2013r. 54 
akty),  z tego:

 » 44  aktów małżeństwa dotyczących 
ślubów wyznaniowych (w 2013 r. 
40 aktów),

 » 16 aktów małżeństwa dotyczących ślu-
bów cywilnych  (w 2013 r. 8 aktów),

 » 4 akty małżeństwa dotyczących 
ślubów zawartych za granicą, wpi-
sanych na wniosek osoby zaintere-
sowanej  /Austria, Malta, Niemcy, 
Ukraina / (w 2013 r. 6 aktów) 

•  49 aktów zgonu (w 2013 r. 69 aktów), 
•  12 aktów urodzenia dotyczących uro-

dzeń za granicą /Australia, Austria, 
Holandia, Irlandia, Niemcy, Ukraina, 
Wielka Brytania/ (w 2013 r. 8 aktów).

            
W ubiegłym roku 32 pary małżeńskie ob-
chodziły Jubileusz Złotych Godów tj. 50- 
lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji 
Jubilatom wręczone zostały medale „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Oprac. L.Greń

Statystyka w gminie Kozy za 2014 rokProjekt KINO MARZENIE 
Spółdzielnia Socjalna 
Kino Marzenie oraz 
Dom Kultury w Kozach
Dobiegła końca realizacja projektu 
„Kino Marzenie”. Jego celem był  wzrost 
aktywności społecznej osób po 60. roku 
życia, mieszkańców Gminy Kozy oraz 
wypromowanie integracji wewnątrz- 
i międzypokoleniowej. W ramach 
przedsięwzięcia grupa osób starszych 
oraz młodzieży wspólnie zrealizowała 
film pt. „Z kart historii Gminy Kozy – 
obraz i dźwięk”, obrazujący wspomnie-
nia o historii Kóz, w relacjach jej miesz-
kańców z okresu od II wojny światowej 
do lat 80-tych ubiegłego wieku. 

W grudniu odbył się w Pałacu Czeczów 
premierowy pokaz filmu, który zgroma-
dził ponad 90. osobową widownię. Jest 
on aktualnie dostępny do oglądnięcia 
w Bibliotece Publicznej w Kozach. Re-
alizatorzy projektu serdecznie dzięku-
ją wszystkim uczestnikom projektu, za 
duże zaangażowanie w jego realizację. 
Zadanie było współfinansowane ze 
środków otrzymanych od Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020
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W oczekiwaniu na Święta Bożego Naro-
dzenia biblioteczne warsztaty plastyczne 
poświęcone były przygotowaniom ozdób 
choinkowych i świątecznych prezentów. 
Piękne gwiazdki wykonały 5 grudnia dzieci 
z Placówki Wsparcia Dziennego. W miły na-
strój wprawiła je gorąca czekolada.
16 grudnia ze świeżych i pach-
nących żywicą świerkowych ga-
łązek, za sprawą najmłodszych, 
powstały przepięknie i bogato 
zdobione stroiki. 
Blisko setka dzieci z klas trzecich 
i czwartych z koziańskich szkół od-
wiedziła Pałac Czeczów 17 grudnia.
Sale pałacowe wypełnił rado-
sny gwar, bowiem dzieci - poza 
zwiedzaniem ekspozycji w izbie historycz-
nej – tworzyły przestrzenne choinki, nok-
turnowe pejzaże i motywy przedstawiające 

szopkę betlejemską.
Przedszkolaki z Akademii Malucha 18 
grudnia wspólnie zrobiły bardzo wymyśl-
ne ozdoby choinkowe. W świąteczną at-
mosferę wprowadziła małych czytelników 
rozmowa na temat tradycji i zwyczajów 

związanych z Bożym Narodzeniem. Dzieci 
poznały symbolikę gwiazdki, wieczerzy wi-
gilijnej, opłatka i sianka pod obrusem.

Przed gwiazdką

Foto: arch. GBP

1% dla druha i zucha
Zachęcamy by przekazać  1% podatku na 
działalność harcerzy i zuchów z KÓZ.

Zamiast fiskusowi
daj zuchowi, 
harcerzowi
z KÓZ !!! 

ZHP Chorągiew Śląska w dniu 6 lutego 
2007r. została zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym i otrzymała status orga-
nizacji pożytku publicznego. 
Posiada nr KRS 0000273051. 
Przy rozliczeniu rocznym w  PIT –cie  
w uwagach należy wpisać: ZHP Chorągiew 
Śląska 37 DH Hufiec Beskidzki. Przekazy-
wane pieniądze przeznaczone są bezpo-
średnio na działalność drużyn dla zuchów 
i harcerzy  – wykorzystujemy je na obozach 
i biwakach.

11 stycznia 2015 roku w Kozach i Biel-
sku- Białej graliśmy w  23. Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy „DIAGNO-
STYKA  I GODNA OPIEKA LUDZI 
W PODESZŁYM WIEKU”. Tegorocznym 
tematem było podtrzymywanie wysokich 
standardów leczenia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych oraz godna 
opieka medyczna seniorów.  60 osób z na-
szej drużyny kwestowało w XXIII FINALE 
WOŚP – 54 osoby z identyfikatorami. Rodzi-
ce i nasi przyjaciele (23 osoby) rozwozili nas 
swoimi samochodami do odległych miejsc, 
cały dzień byliśmy pod ich czujną opieką.
Druh Piotr Jurzak uruchomił w harcówce 
radiostację klubową „SP9 KOZ”,  z której 
harcerze nadawali informację o naszej akcji 
w Kozach i Bielsku-Białej.
Mieszkańcy naszej miejscowości i okolic 

chętnie przyłączyli się do akcji wrzucając 
pieniądze do naszych puszek, pomagając  
tym samym małym dzieciom. Udało nam 
się zebrać w ten styczniowy dzień 47 105,06 
zł. Zbiórkę pieniędzy rozpoczęliśmy o godzi-
nie 6.50, a zakończyliśmy o 22.45. Po godzinie 
23 sprawozdanie i pieniądze przekazaliśmy do 
Sztabu GR PCK w Bielsku – Białej. Harców-
ka w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozach była 
cały czas otwarta i mogliśmy się w niej ogrzać, 
wypić ciepłą herbatę, sok, zjeść owoce i słody-
cze oraz posilić się pysznymi ciastami, które 
upiekły dla nas mamy harcerek. Dziękujemy 
wszystkim za wsparcie, dobre słowo i okazaną 
pomoc, a dorosłym za opiekę nad wolontariu-
szami. Wieczorem wszyscy byliśmy bardzo 
zmęczeni, ale też zadowoleni z dodrze wyko-
nanego zadania – pomocy innym.

Wiadomości harcerskie.

Styczniowa niedziela pomocy innym
Konkurs na Koziańską 

Szopkę Bożonarodzeniową
Konkurs ogłoszony już po raz 14. przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Gminy Kozy – rozstrzygnięty! 
Jury złożone z członków Stowarzyszenia, 
spośród 11 zgłoszonych prac wyłoniło lau-
reatów. Tytuł „Szopki Roku 2014” zdobyła 
praca rodzeństwa Joanny (8 l.) i Kamila (2 
l.) Mosór, pierwsze miejsce zajęła szopka 
Magdy Kanik (I klasa SP 2), drugie – Alek-
sandry Frączek (6 l. – SP 1). Ze względu 
na bardzo wyrównany poziom artystyczny 
zgłoszonych do konkursu prac, jury posta-
nowiło uhonorować wszystkie pozostałe 
prace wyróżnieniami. Laureatami są więc 
również: Maciuś (5 l.) i Judytka (3 l.) Mo-
skal, Adaś Iskierka (6 l.), Zosia Skrudlik 
(kl. III -  SP2), Maksymilian Dudys (kl. II 
-  SP2), Kinga Hałat (kl. III - SP2), Natalia 
(9 l.) i Konrad (4 l.) Bednarczyk, Martyna 
Hycnar (kl IV - SP2) oraz praca zbiorowa 
dzieci z klasy I ze Szkoły Niepublicznej im. 
Kard. Karola Wojtyły w Kozach (opiekun – 
p. Magdalena Byrska).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, słodycze i nagrody 
ufundowane przez Stowarzyszenie oraz 
sponsorów tegorocznej edycji, p. Edwarda 
Świerkota i Dom Kultury w Kozach.
Stowarzyszenie dziękuje wszystkim uczest-
nikom i zaprasza do udziału w pozostałych 
konkursach! 

(Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy)

Pałacowe ekspozycje 
Na początku stycznia zakończyła się wystawa malarstwa Henryka Reczki. Dziękujemy Państwu za ogromne 
zainteresowanie tą ekspozycją. Sztuka bez odbiorcy znaczy niewiele, dlatego też gratulując sukcesu autoro-
wi prac, raz jeszcze dziękujemy i chylimy czoła przed odbiorcami.

Zapraszamy na kolejną wystawę plastyczną, prezentującą twórczość Eustachego Matejki. Na ekspozycji 
przeważać będzie malarstwo olejne, ale pojawi się też rysunek. Wernisaż wystawy odbył  się w czwartek, 22 
stycznia br. o godz. 18:00. Jej zwiedzanie możliwe jest do końca lutego.

Szczegóły na stronie www.domkultury.kozy.pl
(DK)
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dla uczestników indywidualnych:

•  SALON PRZESZŁOŚCI - 25 lutego 2015 r. godz. 18:00 
„Jesteś z Kóz – ka mos nóz?!” Przestępstwa, zbrodnie i tra-
gedie w Kozach i z Kozami w tle na przestrzeni wieków….  
spotkanie dla miłośników dziejów lokalnych

•  PIĄTKOWE PLANSZOWANIE - cotygodniowe spotka-
nia w czytelni dla miłośników gier planszowych. Terminy: 
piątki w godz. 14-17

•  DO DZIEŁA! - plastyczne zabawy z rozmaitymi technika-
mi plastycznymi dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Termi-
ny: wtorki w godz. 14-16

•  3MAM FORMĘ - warsztaty ceramiki dla młodzieży i do-
rosłych. Terminy: co drugi poniedziałek w godz. 18-20 

•  DZIERGANIE WŚRÓD KSIĄŻEK - comiesięczne spo-
tkania integracyjne przy kawie i z robótkami ręcznymi  

•  ŁAMIEMY BARIERY - indywidualne zajęcia praktyczne 
z podstaw obsługi komputera

•  PAŁACOWY KLUB KSIĄŻKI - spotkania integracyj-
ne nie tylko dla entuzjastów książek. Terminy: każdy 2. 
czwartek miesiąca od godz. 16 do 18

dla grup zorganizowanych:

•  MALUCH W BIBLIOTECE - cykl spotkań edukacyjnych 
dla grup przedszkolnych i klas 0-1 ze szkół podstawowych 

•  BIBLIOTECZNY DETEKTYW – jak się nie zagubić 
w bibliotecznym labiryncie; warsztaty dla klas 1-3 ze szkół 
podstawowych 

•  POZNAJ SWOJE KORZENIE – warsztaty historyczne 
dla dzieci i młodzieży 

•  KSIĄŻKOWE TAJEMNICE - zgłębianie tajemnic ksią-
żek połączone z zabawami plastycznymi; propozycja ad-
resowana do klas -3 szkół podstawowych  

•  OJ, SIĘ DZIEJE W PAŁACU - przygoda historii i plastyki; 
zajęcia cykliczne dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych

Wszystkie warsztaty i zajęcia są bezpłatne a ich terminy ustala-
ne są telefonicznie (33 817 41 09) lub osobiście w bibliotece.

LUTY W BIBLIOTECE

Ferie zimowe 2015:

• „Artystyczno-rozrywkowy misz-masz” dla dzieci 
w wieku 6-12 l. – 2-6 lutego, godz. 10:00-14:00, cena: 
60 zł, ilość miejsc ograniczona;

• Bal karnawałowy dla dzieci w wieku 3 l. - 2 lutego, 
godz. 16.00, cena: 5 zł;

• „Pierwsze kroki w świecie fotografii” dla najmłod-
szych – 10-11 lutego, godz. 10:00-12:00, zajęcia bez-
płatne, ilość miejsc ograniczona;

• Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży w wieku od 
6 l. – 9-13 lutego, godz. 10:00-12:00, zajęcia bezpłat-
ne, ilość miejsc ograniczona;

• Warsztaty teatralne dla młodzieży w wieku 12-18 l. 
– 9-13 lutego, godz. 10:00-14:00, zajęcia bezpłatne, 
ilość miejsc ograniczona.

VI Przegląd Zespołów Kolędniczych KGW (sala wi-
dowiskowa Domu Kultury) i wystawa rękodzieła ludo-
wego (Pałac Czeczów) – 25 stycznia 2015, godz. 10:00-
17:00, wstęp wolny.

Wystawa malarstwa Eustachego Matejki – zwiedzanie 
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 20.00 (lub po 
wcześniejszym uzgodnieniu), Galeria Pałacu Czeczów, 
wstęp wolny.

Koncert: „Ballada, blues, poezja – Kąkol, Stroński, 
Adamczewski” – 27 stycznia, godz. 19:00, Pałac Cze-
czów, bezpłatne zaproszenia do odebrania w biurze Domu 
Kultury.

Koncert: „Śledź i groch z kapustą – Piotr Sadowski” 
– 17 lutego, godz. 19:00, Pałac Czeczów, bezpłatne zapro-
szenia do odebrania w biurze Domu Kultury.

Szczegóły na stronie www.domkultury.kozy.pl oraz 
na facebook’u.

Propozycje 
Domu Kultury
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Muzyka 
niekoniecznie 
poważna

Sala koncertowa w Pałacu Czeczów coraz 
częściej jest miejscem autentycznych wyda-
rzeń artystycznych, a to za sprawą artystów 
których, zaprasza Dom Kultury w Kozach. 
Wydarzeniem takim był bez wątpienia 
koncert z udziałem Adama Żaka – tenora, 
a zarazem błyskotliwego konferansjera. Pu-
bliczność nie tylko słuchała koncertu, stała 
się również jego czynnym wykonawcą, śpie-
wając wraz z zaproszonym artystą. Finałem 
koncertu było wykonanie marsza Radeckie-
go na fortepian, dwoje skrzypiec i… balony.
Już teraz zapraszamy na kolejne „nieko-
niecznie poważne” koncerty. 

(DK)
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Swoistym spotkaniem dla Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej podsumowującym dotychcza-
sowe działanie jest jej Koncert Noworoczny. 
To najstarsza, cykliczna impreza kulturalna 
w naszej miejscowości. Pierwsze koncer-
ty organizowane były ponad 20 lat temu, 
a dziś wydaje się, że historia zatoczyła koło 
(na scenie większość muzyków, ze względu 
na niewielki, dziecięcy wzrost, przysłonięta 
była pulpitami – podobnie jak 20 lat temu). 
Ogromnym powodem do radości jest fakt, 
że coraz więcej dzieci wykazuje zaintereso-
wanie graniem na instrumencie. Tu też nale-
ży podziękować rodzicom, którzy wspierają 

swoje dzieci w ich muzycz-
nym zamiłowaniu. 
Tegoroczny Koncert No-
woroczny pokazał, że liczy 
się chęć, zapał i młodzień-
czy entuzjazm. Wypełniona 
po brzegi sala widowiskowa 
Domu Kultury w Kozach 
owacyjnie przyjęła występ, 
którego nie powstydziłby się 
niejeden tzw. „profesjonalny” 
zespół. 

(DK)

Młodzieżowa Orkiestra Dęta – powody do radości
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W poniedziałkowy poranek, 22 grudnia 
w sali koncertowej Pałacu Czeczów odbył 
się finał konkursu plastycznego „Choinko, 
piękna jak las...”.
Na konkurs wpłynęły 74 niezwykle intere-
sujące prace, w których mali twórcy, wspie-
rani przez dorosłych domowników, udo-
wodnili, że świąteczne drzewko niejedno 
ma imię…
Przed organizatorem konkursu stanęło bar-
dzo trudne zadanie wyboru najciekawszych 
prac, z których wszystkie urzekały swoją po-
mysłowością i bogactwem zastosowanych 
technik i materiałów. Główne nagrody 
otrzymały prace dzieci, które wykazały się 
przede wszystkim samodzielnością. Pierw-

sze miejsce w konkursie zdobyła Emilia 
Bełch, drugie – Lena Jakubiec oraz Mateusz 
Pękala, a trzecie – Aleksandra Synowiec. Do 
głosowania na prace plastyczne włączyli się 
także internauci, którzy oddali łącznie 1800 
głosów! Miano najbardziej popularnej - 
zdaniem głosujących poprzez Facebooka - 
zdobyła praca Mai Borgieł.
Każde dziecko, biorące udział w konkur-
sie zostało obdarowane upominkiem oraz 
dyplomem, które wręczyli wójt Gminy 
Krzysztof Fiałkowski i przewodnicząca 
Rady Gminy Kozy Bożeny Sadlik.
Miłą niespodzianką tego dnia były zabawy 
w towarzystwie clowna. 

Konkurs rozstrzygnięty

SP9KOZ 
znowu nadaje
Pod znakiem SP9KOZ kryje się ko-
ziańska grupa miłośników prowadze-
nia łączności radiowych – krótkofa-
lowców. Radio i samo prowadzenie 
łączności to tylko pretekst do pozna-
wania nowych ludzi, otwierania się na 
świat i podróży. 2 stycznia w Pałacu 
Czeczów z inicjatywy OSP w Ko-

zach, (która opiekuje się i patronuje 
koziańskim krótkofalowcom) oraz 
Domu Kultury, odbyło się spotkanie 
krótkofalowców z podróżnikiem – 
Dariuszem Pegzą. Opowieść o przy-
godzie z radiem i podróżach okazała 
się na tyle  inspirująca, że młodzi har-
cerze zaproponowali, by przy okazji 
WOŚP, prowadzić łączność radio-
wą z całym światem z ich harcówki. 
Tak też się stało, ku uciesze harcerzy 
i „nieco starszych” kolegów krótkofa-
lowców.  (DK)

Jeśli chcesz się żywić zdrowo, 
jadaj zawsze kolorowo.
Krasnoludki z Przedszkola Publicznego, które 13 stycznia 
w bibliotece wcieliły się w rolę dietetyków żywieniowych, 
skomponowały jadłospis na zdrowe i bogate w witaminy 
śniadania, obiadki i kolacje. Uporały się z tym znakomicie. 
Przedszkolaki „przypomniały” sobie, że należy jeść owoce 
i warzywa, myć zęby częściej niż raz na tydzień, a także pa-
miętać o wyszorowaniu dłoni przed spożywaniem posiłków.

(GBP)
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Elementy krajobrazu, ciekawe miejsca, detale architektoniczne... czy na pewno dobrze 
znasz Kozy? Gdzie to jest? Gdzie zostało zrobione zdjęcie? To nowy cykliczny konkurs, 
w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją spostrzegawczością. Co miesiąc, na na-
szej stronie internetowej www.gbpkozy.pl oraz w fanpagu na portalu facebook, będziemy 
prezentowali zdjęcie przedstawiające tajemnicze miejsce, element, widok. Osoby znające 
odpowiedź na pytanie „Gdzie to jest?” (czyli jakie miejsce lub budynek przedstawia) będą 
mogły udzielić odpowiedzi mailem (na adres: izbahistoryczna@gbpkozy.pl). Spośród pra-
widłowych odpowiedzi - po miesiącu - zostanie rozlosowany zwycięzca. Odpowiedzi nale-
ży przesyłać tylko na podany adres mailowy. Komentarze z odpowiedziami pod zdjęciem 
będą automatycznie usuwane. W treści odpowiedzi należy podać swoje dane: imię i nazwi-
sko, wiek oraz kontakt (e-mail lub telefon).
Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na piękno naszej miejscowości, zainteresowanie lo-
kalnym krajobrazem, architekturą i historią oraz rozwijanie spostrzegawczości.

„Gdzie to jest?” Konkurs dla wszystkich

Imprez i spotkań, gdzie tradycja kolędowa-
nia stanowi podstawę scenariusza, odbywa 
się sporo. Okazuje się, że kolęda, pieśń powi-
talna jest formą zachęcającą nas do śpiewa-
nia. Bywa, że przez cały rok wydajemy się po-
zbawieni talentu wokalnego, aż tu nadchodzi 
Boże Narodzenie i z przyjem-
nością zaczynamy śpiewać. 
Jedną z okazji do takiego ob-
cowania z muzyką jest „Spo-
tkanie przy choince” w parku. 
W tym roku, wraz z chórem 
z Domu Kultury oraz Zespo-
łem Pieśni i Tańca Kozianie, 
mieszkańcy naszej miejsco-
wości, mimo siarczystego 
mrozu, wykonali wspólnie 
kanon polskich kolęd. 
Jest też w kalendarzu imprez przygotowywa-
nych rokrocznie przez Dom Kultury w Ko-
zach impreza, na którą wręcz wielu nie może 
się doczekać – to Festiwal „Spotkania z Ko-

lędą”, tym razem już jego XV edycja. W ko-
ściele w Kozach Gajach zakolędowały cztery 
zespoły chóralne oraz wokaliści z Domu 
Kultury w Kozach – łącznie około 150 śpie-
waków. Dwugodzinnego koncertu wysłu-
chali mieszkańcy, którzy wypełnili kościół 

po brzegi. Tradycją tych spotkań jest pokaz 
fajerwerków przy dźwiękach kolędy.

(DK)

Czas kolędowania

Takie przesłanie towarzyszyło wiewiórkom 
z Przedszkola Publicznego w Kozach pod-
czas spotkania w naszej bibliotece, które 
odbyło się 12 stycznia. Po krótkiej roz-
mowie na temat nawyków żywieniowych 
przystąpiliśmy do zabawy „Jak żyć zdro-
wo – prawda czy fałsz”. Śmiechu przy tym 
nie było końca. Następnie wcieliliśmy się 
w role dietetyków i układaliśmy jadłospis na 
jeden posiłek: śniadanie, obiad lub kolację 
– oczywiście z uwzględnieniem zdrowych 
i niezbędnych dla zdrowia produktów. Wie-
wiórki pięknie też wykleiły za pomocą pla-
steliny owocową miseczkę pełną witamin.
Krasnoludki z Przedszkola Publicznego 13 
stycznia wcieliły się w dietetyków żywienio-
wych i komponowały jadłospis na zdrowe 
i bogate w witaminy śniadania, obiadki i ko-
lacje. Uporały się z tym znakomicie. Przed-
szkolaki „przypomniały” sobie, że należy 
jeść owoce i warzywa, myć zęby częściej niż 
raz na tydzień, czy pamiętać o wyszorowa-
niu dłoni przed spożywaniem posiłków.

Dzieci 
nie jedzą 
śmieci

Koza i kurdonie
Przed laty, od dnia św. Szczepana do 
Święta Trzech Króli, domostwa od-
wiedzały przeróżne grupy kolędnicze. 
W czwartek, 11 grudnia, członkowie 
kółka historycznego z SP nr 1 poznali te 
piękne tradycje na zajęciach z cyklu „Po-
znaj swoje korzenie”. W Izbie Historycz-
nej oglądali eksponaty związane z „cho-
dzeniem” po kolędzie: ruchomą szopkę 
kolędniczą i gwiazdę. Udało się także od-
tworzyć archaiczną grupę Kurdoni z cha-
rakterystycznymi koronami i laskami. 




